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Referat fra ordinær generalforsamling              

6. februar 2017  

Mødedato  Onsdag den 1. februar 2017 

Mødetidspunkt  19.00 

Mødested  Fælleshuset – Galpestykket 461, Svogerslev 

Deltagere  ca. 15 medlemmer inkl. bestyrelsen 

Referat  Sara Pedersen 

 

Emne  Generalforsamling i Svogerslev Gymnastikforening 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne 

1. Valg af dirigent og referent. 
 

Flemming Brixtofte blev foreslået som dirigent og valgt. 

 

Sara Pedersen blev foreslået som referent og valgt. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med 

8 dage på klubbens hjemmeside og ved opslag på foreningens 

aktivitetssteder. 

 

2. Formandens beretning. 
 

Formanden gennemgik i store træk beretningen, som blev enstemmigt 

godkendt. Beretningen fremgår af det på hjemmesiden opslåede 

regnskab for 2016. 
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3. Fremlæggelse af regnskab. 
 

Foreningens kasserer gennemgik det reviderede regnskab for 2016. 

 

Foreningen kom ud af 2016 med et overskud på 1.425 kr. og en 

egenkapital på 113.764 kr. Likviderne udgjorde i alt 134.764 kr. 

 

Bestyrelsen betegner resultater som tilfredsstillende. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Indkomne forslag. 
 

Bestyrelsen foreslår opdatering af vedtægternes afsnit 3. Forslaget giver 

mulighed for at: 

 udvide bestyrelsen fra fem til otte medlemmer 

 bestyrelsen kan supplere sig selv i tilfælde et 

bestyrelsesmedlems afgang 

 formandens stemme er afgørende i tilfælde af 

stemmelighed i bestyrelsen 

 afskaffe bestyrelsessuppleanter 
  

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Valg til bestyrelsen samt revisor. 
 

a. Valg som Formand. 

Bestyrelsen foreslog valg af Niels Vest for to år. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

b. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen foreslog valg af Astrid Levin og Jens Ole Pihl-Andersen 

for et år, samt Marie Leitner, Rikke Larsen og Thomas Gynther 

Sørensen for to år. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

c. Valg af Revisor. 

Bestyrelsen foreslog valg af René Ciraklar for to år. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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6. Eventuelt. 
 

Den nye formand talte om tiltag, som der kan arbejdes videre med: 

 Fastholdelse af medlemmer 

 En mere tydelig rød tråd 

 Flere events 

 Udvikling af foreningen 

 Flere udvalg, som kan hjælpe bestyrelsen 

 Synlige i lokalområdet 

 

Der blev givet et stort tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer – René 

Ciraklar, Lis Jensen samt Birthe Brixtofte – ikke mindst for deres store 

indsats i foreningen. 

 

Den ”gamle” bestyrelse fortsætter til og med gymnastikopvisningen den 

22. april 2017.  

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden – og lukkede 

generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

Referent    Dirigent 

 

 

Sara Pedersen    Flemming Brixtofte 

 

 

 

 


