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Referat fra generalforsamling i Særslev GF den 5. oktober 2021 

0. Monika Frick bød velkommen på bestyrelsens vegne.  

Vi sang derefter ”Det lysner over agres felt” 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

Hanne Kjemtrup blev foreslået som dirigent og valgt 

Som referent blev Anne-Grete Hansen foreslået og valgt 

2.  Aktivitetsformandens beretning – NB se bilag 

3. Beretning ved udvalgene – NB se bilag 

 Badminton 

 Folkedans 

 Gymnastik 

 Judo 

 Krolf 

4. Økonomiformandens beretning – NB se bilag 

5. Beretningerne stilles til godkendelse 

Alle beretninger blev en efter en stillet til godkendelse. Alle blev godkendt. 

6. Forslag til vedtægtsændringer (se forslagene på hjemmesiden) 

For at have mulighed for at støtte den nyvalgte kasserer, har bestyrelsen to forslag til 

ændringer i vedtægterne.  

Forslag: 

§6,4 – tilføjelse 

Bestyrelsen kan vælge personer til udførelse af ad hoc opgaver, herunder bogføring af 

foreningens regnskab 

§7 – ændring 

Ved udbetaling over 10.000 kr. skal udgiften attesteres af styregruppen. 

Begge forslag blev vedtaget 

7. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er for 1 år 

På valg er: Ilse Nielsen – modtager ikke genvalg - vælges for 2 år 

Denise Birch blev foreslået og valgt for 2 år 

  Vi mangler desuden 1 bestyrelsesmedlem – som vælges for 1 år 

Winnie Sommer tilbød at stille op og blev valgt for 1 år.  

Gymnastik: Lene Augustinus Larsen – modtager ikke genvalg – vælges for 2 år 

Maria Nellemann Petersen er blevet valgt som formand for gymnastikudvalget, og 

generalforsamlingen godkendte Maria som nyt medlem i GF bestyrelsen for 2 år. 

8. Valg af 1 suppleant 

Der var ingen forslag, så der blev derfor ingen suppleant valgt  
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9. Valg af revisor. På valg er Anne Mette Slettemose 

Anne Mette Slettemose blev genvalgt   

10. Forslag til foreningens virke det kommende år 

Da der ikke er tilmeldt så mange på holdene, og det er vores indtryk, at folk i Særslev 

mangler den gule folder med holdoversigt fra Gymnastikforeningen, har vi netop omdelt 

den i Særslev by.  

Mogens Friis Møller fra Sportsvennerne fortalte om det 10. traktortræk med 4300 

tilskuere. Der bliver et overskud til foreningerne herfra. 

Sommerfesten/Sportsugen flyttes måske til uge 25 

Der er igen vildtaften her i efteråret. 

OK vil gerne have tilbud af OK-benzinkort 6 gange om året i stedet for 4 gange. Der bliver 

overrækkelse af 26.000 kr. til Sportsvennerne den 26. oktober. Mellem kl. 14 og 18 skal 

der hjælpere til OK-tanken.  

11.  Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag 

12.  Eventuelt 

Ilse Nielsen blev takket for sit store arbejde i bestyrelsen med regnskab m.m. og fik 

overrakt en gave. 

Lene Augustinus Larsen blev ligeledes takket for arbejdet i bestyrelsen og som 

gymnastikudvalgets formand. Lene var ikke til stede, da hun var syg, og får overrakt en 

gave senere. 

Også Gitte Rude Hommelgaard stopper i gymnastikudvalget, og fik en gave.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Monika Frick takkede dirigenten, hvorefter vi sang ”Regnvejrsdag i november”. 

Og så var der kaffe. 

16 deltog i generalforsamlingen. 

 

 

 

…………………………………………………………………….     …………………………………………………………………………….. 

   Dirigent: Hanne Kjemtrup                                           Referent: Anne-Grete Hansen 


