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ødeart: Ordinær generalforsamling 

ødested: Skibethallen i Vejle 

ødetid: Lørdag den 20. marts 2010 kl. 18:00  

 

Mødedeltagere: Tilstedeværende medlemmer. 
 

Indledning: 

 

Ingeborg Uldahl bød velkommen til denne ordinære generalforsamling.  

 

Videre gik Ingeborg Uldahl over til dagsordenens pkt. 1. 

 

Ad. 1.  Valg af dirigent og referent. 

 

Som dirigent valgtes Lars Kromann, der modtog valget og straks konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidig og lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

Som referent valgtes Jens Ole Vestergaard, der modtog valget. 

 

Ad. 2. Formandens beretning 

 

Beretningen blev godkendt med applaus (se denne som selvstændig skrivelse). 

 

Ad. 3.  Regnskab og budget 

 

Lisbeth Christensen fremlagde, uddelte og gennemgik driftsregnskab 2009 og 

budget 2010. Der blev fra salen forespurgt om man regner med mindre tilslutning 

næste år, siden kontingentet er formindsket med kr. 9.000,- i forhold til regnskab?  

Der blev svaret, at bestyrelsen foretrækker at foretage en forsigtighedsvurdering i 

forbindelse med vurderingen af antal kommende medlemmer / kontingentbetalere. 

Driftsregnskab 2009 og budget 2010 blev godkendt med applaus (se det selvstæn-

dige driftsregnskab 2009 og budget 2010). 

 

Ad. 4. Indkomne forslag 
 

Ingen forslag, meddelelser eller bemærkninger. 

 

Ad. 5. Valg til bestyrelsen 

 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år): Jette Kjær er udtrådt af bestyrelsen 

På valg er:  Ingeborg Uldahl og Lisbeth Christensen                        

Valg af 1 suppleant (for 1 år), idet Lissy Andersen har indvilget i at blive revisor. 

Valg af 1 revisor (for 1 år), idet Jørgen Gilling har trukket sig som revisor. 

Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år).  På valg er:  Ellen Vestergaard  

 

Ingeborg Uldahl, Lisbeth Christensen og  Ellen Vestergaard modtog genvalg og blev 

genvalgt med applaus. 

M  



  HHUUMMØØRRDDAANNSSEERRNNEE  VVEEJJLLEE  
  

 Mødereferat nr.: 6 Side 2 @  2 sider 

 
 

Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes:  Lis M. Jørgensen  

Som revisor valgtes:    Lissy Andersen  

Som suppleant (for 1 år) valgtes:  Kirsten Drivsholm 

 

Ad. 6. Eventuelt 
 

Intet at bemærke, hvorefter Lars Kromann takkede for ro og orden og erklærede 

generalforsamlingen for slut, hvilket blev kvitteret med applaus fra forsamlingen. 

 

Afslutning 

 

Herefter præsenterede Ingeborg den nuværende og fremtidige bestyrelse og takkede 

dirigenten for indsatsen. 

Ingeborg Uldahl meddelte at Marie og Malene har valgt at stoppe som instruktører 

og overrakte dem hver en lille påskønnelse for deres indsats i foreningen. 

Lisbeth overrakte en lille erkendtlighed til Jørgen Gilling for hans indsats som 

revisor for foreningen. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Jens Ole Vestergaard 

Referent 
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