
Referat fra generalforsamling 2016 

Afholdt 13.4.2016 ifm motionsdagen i Jysk Arena, Cafe Arena 

Tilstede ca 35 deltagere, heraf 7-8 medlemmer + bestyrelse 

 

1: Valg af ordstyrer: Susan Steen vælges som ordstyrer, som konstaterer at 

generalforsamling er rettidig annonceret. 

2: Bestyrelsens årsberetning: Kasper læser årsberetningen op. Referent 

henviser til den skriftlige og meget uddybende årsberetning, ift årets gang, 

succes, udfordringer, forestående opgaver mm. Pt er vi 70 medlemmer + 9 

passive.  

27.4. har vi 10 års jubilæum, som vi gerne vil fejre, antagelig i juni.  

Der er ingen kommentarer til bestyrelsens beretning. 

3: Regnskab for året 2015: Jan gennemgår regnskabet, som viser et overskud 

på 13.340 kr.  

Der spørges ind til udgifter ifm friluftsuge/undren. Jan undersøger nærmere, 

hvad dette rummer. Ellers ingen kommentarer og dermed godkendt. 

4: Budget for året 2016: forslaget lægger op til et overskud på ca 11.000 kr. 

Bestyrelsen ønsker at ha et beløb stående til rådighed, idet man ønsker 

muligheden for at kunne iværksætte evt nye aktivitetstilbud, evt 

sæconbestemt. 

Bestyrelsens ønske om kontingentstigning: Kontingent er ikke steget de sidste 

10 år. Foreningen har i dag flere udgifter, bla til instruktører. Bestyrelsen 

forudser stadig flere lønninger. Bestyrelsen foreslår stignign til 200 kr 

kvartalsvis = 66 kr månedsvis. Forslaget vedtages med virkning fra kommende 

opkrævning. Der spørges ind til evt. konsekvenser for fx institutioner, der har 

x antal medlemsskaber. Bestyrelsen har ikke forholdt sig til institutioners 

mange medlemsskaber, men vil tage det op.  

5: Vedtægtsændring: Der vedtages ændring ift vore vedtægter §10. 

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter: Til bestyrelsen genvælges 

Jørgen Olesen + Kasper G. Knudsen. Som suppleanter genvælges Hanne 

Barchmann + Kirsten Nørskov/nyvalg 



7: Valg af revisor og suppleant: Lone Kinch genvælges som revisor. Som 

revisor suppleant vælges Johannes Skårhøj. 

8: Behandling af indkomne forslag: Der er ingen forslag. 

9: Evt: Lene kamp oplyser at hun ikke, grundet for få tilmeldinger, kommer på 

instruktørkursus i denne omgang. 

Ben gør opmærksom på mulighederne, der kan ligge i at søge midler i EU. 

Der opfordres til at vi allerede fra morgenstunden præsenterer instruktørerne.  

Zumbainstruktør Bodil spørger ind til mulighederne for frivilliges ledsagelse til 

ex Zumba. Bodil oplever et behov, og bakkes op af andre. Bestyrelsen vil 

forholde sig dertil.  

 

Referent: Kirsten Nørskov 

 


