
 
 

Referat 

IF Silkesinds Generalforsamling  

Torsdag d. 27. april 2017 kl. 12.30 

Jysk Arena, Cafe Arena, Ansvej 114, Silkeborg. 

 
IF Silkesinds generalforsamling var igen i år kombineret med IF Silkesinds Idræts- og 

Motionsdag. Desværre blev denne aflyst p.g.a. for få tilmeldte, men vi valgte dog som planlagt, at 

gennemføre Generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne. 

 

Formand Jørgen Olsen bød velkommen til de få fremmødte og kunne meddele at indkaldelsen var 

foregået rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne.  

 

Dagsorden; 

1. Valg af dirigent 

 Forslag om Susan Steen, men da denne var blevet forhindret i sidste øjeblik trådte 

Kirsten Nørskov til. 

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

 Bestyrelsens beretning blev læst op og er vedhæftet dette referat. En flot 

beretning forfattet af Lene Kamp Kristensen og Annette Azoulay og som viser 

masser af aktivitet fra IF Silkesind. 

o Der blev bl.a. spurgt ind til et større fokus på de unge, hvilket er taget med 

til det videre arbejde i bestyrelsen. Fremadrettet vil man arbejde for en ny 

indsats for unge. 

3. Regnskab for det forløbne år 2016 

 Nicolai Dahl fremlagde regnskabet for 2016 - se vedhæftede bilag.   

Et flot regnskab, som i 2017 giver mulighed større aktivitet på kursus og 

arrangements ”fronten”  



4. Budget for det kommende år 2017 

 Nicolai Dahl fremlagde budgettet – se vedhæftet bilag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

 På valg er Lene Kristensen – Lene ønsker genvalg og blev valgt 

 På valg er Jan Fruerlund – Jan ønsker genvalg og blev valgt 

 På valg er Nicolai Dahl - Nicolai ønsker ikke genvalg 

 Hanne Barckmann stiller op til valg og blev valgt 

 På valg til suppleant er Kirsten Nørskov – Kirsten ønsker genvalg og blev valgt 

 På valg til suppleant er Hanne Barckmann – vi mangler en ny suppleant blandt 

vores medlemmer – Per Koretke blev forslået og valgt 

På førstkommende bestyrelsesmøde konstitueres den nye bestyrelse. 

 6. Valg af revisor og suppleant 

 På valg er Lone Kinch og Susanne Halkjær – Lone ønsker genvalg og blev valgt 

Susanne Halkjær ønsker ikke genvalg.  

 Johannes Skårhøj stiller op til valg og blev valgt. 

 7. Behandling af indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag. 

 8. Eventuelt 

 Lene Kamp Kristensen spurgte ind til en evaluering bestyrelsens nye 

organisering, hvilket tages op til næste bestyrelsesmøde. 

 Kaspar Ginnerup Knudsen orienterede om IF Silkesinds Sommerudflugt 

tirsdag d. 20. juni 2017 – se vedhæftede opslag. 

 

 

 


