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1. Valg af dirigent 

Dorrit 

 

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år 

Lars fortæller om vores aktiviteter og planer. 

- Vi har haft en DGI-konsulent ude, hvor vi snakkede om vi vil forsætte med 

den daglige drift, eller vi vil prøve noget nyt. Det er der kommet E-sport ud 

af, som er fyldt op på alle pladser.  

I vinterferien havde vi 5 hold, som spillede forskellige spil. Efter 2 dage var 

der fyldt op. Der blev oprettet flere hold, så de endte med at være 64 

spillere i løbet af ugen. Det har givet 4 nye medlemmer. 

- Vi har holdt sommerfest som var udvidet til 3 dage. Det gik rigtig godt. Der 

er planer om at udvide til 4 dage i samarbejde med Danpo til næste år. Det 

bliver en dag løb. 

- Klub 2000 er flyttet nedenunder. 

- Vi har vores gymnastikhold som kører fint. Vores boksehold er faldende. 

Fodbold køre fint, dog er der usikkerhed omkring serie 6 holdet. 

 

Beretningen er godkendt 

 

3. Regnskabet fremlægges af kassereren til godkendelse 

Per gennemgår regnskabet. 

Se bilag. 

Hvor mange medlemmer er der og hvad betaler de? (spørgsmål fra en 

fremmødt) 

Oldboys betaler 600 kr. for 6 mdr. 

E-sport betaler 400 kr. for et hold og 200 kr. for et ekstra hold. 

Boksning 11 medlemmer 

E-sport ca. 30 medlemmer 

Fodbold ca. 30 medlemmer 

Gymnastik ca. 89 medlemmer 

Fitness 18 medlemmer 

 

Regnskabet er godkendt 

 

4. Indkomne forslag 



Der er kommet vedtægtsændringer fra bestyrelsen. 

Se bilag. 

Der bliver ændret så der også er mulighed for at afgive stemme mundtlig. 

 

Ændringerne er godkendt 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

John er på valg 

Kirsten er på valg 

Kirsten, Mariette, Anette og Peder stiller op 

 

 

Valget er godkendt 

 

6. Valg af 1. og 2. suppleant 

Allan Pedersen og Mia, vil gerne stille op. 

Allan er 1. suppleant og Mia er 2. suppleant. 

 

Valget er godkendt 

 

7. Valg af revisorer 

Karsten Jensen og Tommy Vemmelund. De fortsætter begge 2. 

 

Valget er godkendt. 

 

8. Eventuelt 

- Indkaldelse til generalforsamlingen er ikke synlig det rigtige sted på 

hjemmesiden. Det kommer der styr på fremadrettet. 

- Der bliver spurgt ind til hvorfor vi har taget e-sport ind, når det ikke har 

noget med aktivitet med i det. 

Per fortæller at de er i gymnastiksalen og der kun drikkes vand til træning. 

- Der er ros for vores arbejde. Det takker vi for. 

 


