
Generalforsamling den 21. maj 2021 
 
Til stede fra bestyrelsen: Christian, Lotte, Kirsten og Maria  
Fraværende: Anja og Ole  
 
 
Generalforsamlingen starter med velkomst.  
 
Valg af dirigent 
Kirsten Schmidt vælges til dirigent. 
 
Bestyrelsesberetning 
Covid-19 nedlukning samme dag som generalforsamling afholdes, der har været spil i andre haller 
pga. nyt gulv, der er kommet nyt fugt skab, vi har haft kontingentfrit første halvår og det har været 
svært med bestyrelsesmøder pga. Covid-19.  
 
Der kommer ingen bemærkninger til beretningen, der blev godkendt 
 
Regnskab  
Der ses et fald i kontingentet for ungdom pga. udmeldelse af ungdomsspillere. Kunne være pga. 
efterskole, studie og opgraderes til senior.   
Kontingent for voksen er på niveau.  
 
Det kommunale tilskud er ej steget, men klubben har fået penge tilbage pga. Covid-19 
 
Sponsorater er meget, meget flot. Lars Heidemann har gjort et rigtig godt stykke arbejde og over 
forventning.   
 
Bane 7 har ikke været aktiv grundet Covid-19.   
 
Der er givet klubtøj til spillerne.  
 
Flot resultat på 89.000 kr.  
 
Aktiver og passiver opvejer hinanden tilfredsstillende.  
Det nye gulv afskrives ligesom bane 8.  
Bane 8 afskrives der stadig på.  
 
Regnskab og budget blev godkendt 
 
Indkommende forslag 
Ingen 
 
 
 
  



Valg til bestyrelsen 
 
Christian og Anja er ikke på valg og forsætter derfor. 
 
Maria og Ole er på valg, men ønsker ikke at genopstille. 
Lotte og Kirsten ønsker heller ikke at sidde i bestyrelsen længere.  
 
Kadidater til bestyrelsen er:  
 
Kasper Bjerregaard – Tidligere spiller  
Pia Møller Adamsen - Medlem i ungdomsudvalg 
Charlotte Honoré Andersen – Mor til dreng som spiller meget i klubben 
Peter Pinderup Sørensen - spiller i klubben, kendskab til regnskab og kommunalt arbejde.  
 
Suppleant: Bo Kjeldsen 
 
Alle vælges ind uden kommentar.  
 
Valg af revisor 
Svend Larsen og Steen Dalgaard blev valgt 
 
 
Konstituering 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med følgende poster: 
 
Formand – Kasper Bjerregaard 
Næstformand – Christian Kirkegaard 
Kasserer – Peter Pinderup Sørensen 
Bestyrelsesmedlem – Charlotte Honore Andersen 
Bestyrelsesmedlem – Pia Adamsen 
Bestyrelsesmedlem – Anja Lykke Larsen 
 
 
 
 
 
 

 


