
  
Assentoft 

 
 Generalforsamling  

torsdag den 23. februar 2017 kl. 11.30 
i Hallens cafeteria 

 
Formand, Finn Kjærsgaard bød velkommen til de 43 fremmødte.  Vi startede med at nyde kaffe og 
boller. Kopi af dagsorden og regnskab var fremlagt på bordene. 
 
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.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  
Indkaldelsen blev sat op på opslagstavlen i hallen og mail udsendt den 3/2 2017. 
Iht. vore vedtægter er deadline 14 dage forinden. Generalforsamlingen var altså 
mere end lovligt varslet. 
Dirigenten læste dagsordenen op. 
Som stemmetællere foreslog bestyrelsen Bente Hansen og Peter Dahl Sørensen. 
Begge blev valgt. 
 

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning 
Da beretningen er bestyrelsens beretning, benyttede formanden lejligheden til 
lige at præsentere bestyrelsen. 
Finn redegjorde detaljeret for foreningens aktiviteter.   
Dirigenten takkede formanden for en fyldestgørende beretning og opfordrede til 
at komme med input til inspiration for bestyrelsen. 
Ud over at vore fantastiske ledere blev fremhævet, var der var ingen 
bemærkninger til beretningen, som derfor kunne godkendes ved håndsopretning. 
 

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskabet for 2015 
Eva Larsen gennemgik det omdelte regnskab. Driftsunderskuddet beløb sig til 
kr. 1.570,46 og beholdningen kr. 25.469,64.  
De kr. 3.000, som vi får i tilskud fra Randers Kommune (§18), kan vi ikke 
forvente at modtage fremover, da vi ikke falder ind under socialt udsatte borgere. 
Kontingentet vil fra næste år blive hævet til kr. 200. 
Regnskabet 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: 
Næstformand: Torben var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag.  
Genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem: Lone var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag. 
Genvalgt. 
Suppleant: Kristian var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag.  
Genvalgt. 
 

Pkt. 6 Valg af 1 revisor og revisorsuppleant 
Revisor Eva Andersen var fejlagtigt annonceret på valg. Eva er først på valg i 
2018. 
Suppleant: Kirsten Albertsen var villig til genvalg. Der var ikke andre forslag. 
Genvalgt. 
 

Pkt. 7 Evt. 
Dirigenten opfordrede endnu engang til at komme med input. Der var enighed 
om, at foreningen bliver drevet af en god bestyrelse. 
 
Torben orienterede om vores planlagte forårstur til Hjerl Hede mandag den  
8. maj 2017. Opslag og orientering på mail kommer snarest. 
 
Kl. 12.05 kunne dirigenten takke for god ro og orden. 
Dirigenten fik overrakt 2 fl. vin som tak for at lede generalforsamlingen på en 
god måde. 
Der var også vin til Eva (på forskud), da hun jo som tidligere nævnt først er på 
valg næste år.  
 

 
Ny bestyrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Straks efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig 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. 
 

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

 


