
Referat fra generalforsamling torsdag d. 28.4.2022 

Afholdt i Jysk Arena i forbindelse med Silkesinds Motionsdag. 

Tilstede: 60 deltagere. Heraf x antal medlemmer. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

• Jan Fruerlund vælges som dirigent. 

 

2. Formanden aflægger årsberetning 

 

• I formandens fravær aflagde Kaspar Ginnerup Knudsen årsberetningen. Året 2021 

kendetegnende ved langsom opstart efter en lang corona nedlukning. Foreningen 

har oplevet et fald i medlemstallet. Bestyrelsen har et håb om større opbakning til 

de forskellige aktiviteter, idet godt og større deltagerantal fremmer trivslen. 

Desuden er det dejligt med god opbakning/hjælpende hånd ift de mange øvrige 

opgaver for foreningen, fx udbringning af girokort (som led i at spare porto). 

Referent henviser til at læse den skriftlige beretning. Beretningen vedtaget. 

 

3. Kassereren fremlægger regnskabet 

 

• Kasserer Hanne Backmann fremlægger regnskabet. Vi er kommet ud af året med 

et mindre underskud. Referent henviser til uddybningen i det skriftlige regnskab. 

Regnskabet vedtaget. 

 

4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 

 

• Hanne B. fremlægger budgettet for 2022, hvor der også her påregnes et 

underskud. Kontingentbeløbet fastholdes. Referent henviser til det skriftligt 

udarbejdede materiale. En tilhører spørger ind til det holdbare med underskud 

over to år. Bestyrelsen vurderer dog, det er ok for disse to år, da vi har ”penge på 

kontoen”. Budgettet vedtaget. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor 

 



• 2 medlemmer af bestyrelsen træder ud ifm generalforsamlingen. Camilla Niebuhr 

+ Kim Frederiksen ønsker at træde ind. Camilla + Kim vælges og bestyrelsen 

konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

6. Valg af 1 foreningsrevisor samt 1 suppleant (ikke bestyrelsesmedlem) 

 

• Som foreningsrevisor genvælges Lene Kinch. Som suppleant genvælges Johannes 

Skårhøj.  

 

 

7. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen) 

 

• Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen. 

 

8. Eventuelt 

• En tilhører tilbyder sin hjælp ifm at skrive girokort. Vi har en drøftelse af det 

hensigtsmæssige i at udsende girokort hver 3 mdr. Kasserer forklarer, at anden 

ordning er meget dyrere for os ift banken. Mulighed er betalingsservice, men der 

arbejdes for en lettere måde at tilmelde sig på samt betaling på anden vis. 

• Generalforsamlingen afholdt dagen efter sin 16 års dag. 

 

 

 

Referent: Kirsten Nørskov 

 

 


