
  
Assentoft 

 
 Generalforsamling  

torsdag den 25. februar 2016 kl. 11.30 
i Hallens cafeteria 

 
Formand, Finn Kjærsgaard bød velkommen til de 42 fremmødte.  Vi startede med at nyde kaffe og 
boller og senere en øl/vand. Der blev uddelt kopi af dagsorden og regnskab. 
 
Referat: 
 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent og to stemmetællere 
Johnny Nielsen blev på bestyrelsens opfordring foreslået som dirigent. 
Der var ikke andre forslag, så Johnny kunne takke for valget og håbede på god ro 
og orden.  
Johnny konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
Indkaldelsen blev sat op på opslagstavlen i hallen og mail udsendt torsdag den 
4/2 2016 svarende til 3 uger før generalforsamlingen. Iht. vore vedtægter er 
deadline 14 dage foringen. 
Dagsordenen blev gennemgået. 
Stemmetællere: Bestyrelsen foreslog Bent Kristensen og Sonja Egelund. 
Begge blev valgt. 
 

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning 
Finn redegjorde detaljeret for foreningens aktiviteter.  2015 blev et godt år. 
På instruktørsiden har vi p.g.a. sygdom måttet sige farvel til Anna Nielsen efter  
9 års samarbejde. Samtidig har vi budt to nye instruktører (Bente Thomasen og 
Inger Markussen) velkommen.  De har begge givet tilsagn om endnu 1 år. 
Sidste almindelige træning er fremrykket til 7. april, da vi har planlagt en bustur 
til Egholm den 14. april. Formanden håbede på positiv modtagelse af ændringen. 
Der var ingen bemærkninger til beretningen, som derfor kunne godkendes. 
 

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskabet for 2015 
Eva Larsen gennemgik det omdelte regnskab. Driftsoverskuddet blev  
kr. 5.350,50 og beholdningen  kr. 21.0133,64. 
Finn supplerede, at de kr. 3.000, som vi tidligere har fået i tilskud fra Randers 
Kommune sikkert bortfalder fremover. Vi falder ikke ind under socialt udsatte 
borgere. 
Vi har fået kr. 5.000 fra Elro-fonden til indkøb at nye gulvmåtter. Der bliver 
herefter en god måtte til alle vores 128 medlemmer. 
Kontingentet bliver uændret kr. 150. 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt. 
 

Pkt. 4 Indkomne Forslag 
Der var intet til dette punkt.  
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Pkt. 5 
 
 
 
 
 
 

Valg til bestyrelse og suppleant 
På valg: 
Formand: Finn var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag. Godkendt. 
Sekretær: Hanne var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag. Godkendt. 
Kasserer: Eva var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag. Godkendt. 
Suppleant: Kristian ville også tage 1 år mere. Ikke andre forslag. Godkendt. 

Pkt. 6 Valg af 1 revisor og revisorsuppleant 
Revisor:  Eva Andersen var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag. 
Suppleant: Kirsten Albertsen var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag. 
Begge blev genvalgt. 
 

Pkt. 7 Evt. 
Torben orienterede om busturen til Egholm og bad om en forhånds-
tilkendegivelse. Ca. 30 var med på ideen.  
Bestyrelsen vil herefter gå videre med arrangementet. 
Der blev spurgt, om ikke-medlemmer må deltage. Det må de naturligvis. 
Der var ikke øvrige spørgsmål til evt. 
 
Kl. 12.05 kunne dirigenten takke for god ro og orden. 
Som tak for sin gode måde at lede generalforsamlingen på fik dirigenten overrakt 
2 fl. vin. 
 

 
Ny bestyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Straks efter generalforsamlingen trådte bestyrelsen sammen. Næstformand 
Torben kunne herefter konstituere den nye bestyrelse med: 
 
Formand: Finn Kjærsgaard  
Næstformand: Torben Folmer Bech 
Sekretær: Hanne N. Krogh 
Kasserer: Eva Larsen 
Best. Medlem: Lone Sørensen 
Best. Suppl.: Kristian Egelund. 
 
Iht. vedtægterne gælder alle valg for 2 år, dog vælges suppleanter kun  
for 1 år. 
 

  
Dato:                       
 
 
_____________________________                                         
       Johnny Nielsen, Dirigent 
 
 

Bilag Bestyrelsens beretning og regnskab 
 
Hjemmeside: www.motionogsamvaer.dk 


