
Silkesinds Generalforsamling torsdag d. 4.4.19 

Afholdt i Jysk Arena, i forbindelse med vores motionsdag. 

Tilstede: 48 personer 

 

1: Linda Nebel vælges som dirigent. Linda konstaterer at indkaldelse til 

generalforsamling er sket rettidig. 

2: Kasper Knudsen læser bestyrelsens beretning op. Referent henviser til det 

uddybende skriftlige materiale. Der er ingen spørgsmål til beretningen, og den 

godkendes.  

3: Hanne Backmann fremlægger regnskabet for året 2018, som er endt med et 

mindre overskud. Regnskabet godkendes uden kommentarer. 

4: Hanne fremlægger budgettet for året 2019. Budgettet lægger op til et mindre 
underskud. Sammenholdt med sidste års overskud har vi luft og mulighed til 

noget vi prioriterer. 
  

5: Valg til bestyrelsen: Jan Fruerlund ønsker genvalg og vælges. Lene Kamp 
ønsker ikke genvalg. I stedet vælges Malene Otte ind i bestyrelsen. 

Ift suppleanter. Per Koretke ønsker genvalg og vælges. 
6: Lone Kinch genvælges som revisor og Johannes Skårhøj genvælges som 

revisorsuppleant. 
 

7: På foranledning af ønske fra banken, har bestyrelsen et ønske om ændring af 
vedtægtsvedtægternes §10. Medlemmerne skal godkende med 2/3 flertal. 13 

medlemmer deltager på generalforsamlingen og et antal over 8 godkender 

ændringen, som nu står således: (Det med grønt tilføjes og det med rødt slettes) 
 
§10 
Bestyrelse 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelte 

opgaver. 
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter bestyrelsen i henhold til 
vedtægterne. 

Bestyrelsen består af 3 medlemmer af foreningen, 1 medarbejder fra psykiatrien og 1 
repræsentant fra Idræt om Dagen. 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Alle vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. Repræsentant for Idræt om 

Dagen og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, mens medarbejder fra psykiatrien 
og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. 



Derudover vælges der hvert år 2 suppleanter, hvoraf 1 er medarbejder fra psykiatrien. 
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Ved fravær 

blandt bestyrelsesmedlemmerne har suppleanten stemmeret. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede 
ved bestyrelsesmødet. 
 

Foreningen tegnes af formanden eller kasserer. Foreningens kasserere har netadgang 

"to i forening". 
 
Foreningen tegnes af formanden eller kasserer. Ved økonomiske dispositioner over 1000 

kr. kræves dog godkendelse fra bestyrelsen. 
Der skrives referat fra bestyrelsesmøderne. 

 
8: Evt. En deltager anerkender meget foreningens mangesidede indsatser og 
spændende tiltag. 

Linda har en hilsen med fra ledelsen i SP&R, med stor tak. Medbringende en 
lille ”blomst”. 

En deltager har et ønske om muligheden for aktiviteten Badminton  
Lene Kamp modtager af foreningen en gave for sit mangeårige og store arbejde i 
bestyrelsen 

 
 

 
Referent/: Kirsten Nørskov 
 

 
 

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. Jørgen O. fortsætter som 
formand og Hanne B. fortsætter som kasserer. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


