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Generalforsamling mandag d. 31. maj 2021 
GF Køge Bugts klublokale, Katekismusgade kl. 20.00 

 
 

Ernst bød velkommen. 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
 Dirigent – Søren Madsen 
 Stemmetællere – Johnny Andersen og Lisa Thorsted 

Generalforsamlingen var i år varslet én dag for sent (den 18. maj) i dagspressen. 
Dagbladet havde glemt vores annonce den 17. maj. Det vurderes at det ikke er den 
ene dag der gør, at der ikke er flere fremmødte. Generalforsamlingens afholdelse blev 
godkendt af de fremmødte. Det anbefales at generalforsamlingen fremover 
annonceres via facebook.  

  
2. Et medlem af bestyrelsen fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse 
 
 Ernst fremlagde bestyrelsens beretning. 
  

Ernst sluttede beretningen med en stor tak til alle frivillige og aktive i foreningen. 
 
 Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
 
3. Økonomiansvarlig aflægger revideret regnskab til godkendelse samt forelægger 

budget for næste regnskabsperiode. 
  

Lisa Thorsted fremlagde regnskabet for 2020 og budget 2021. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Indkomne forslag 
o Ingen indkomne forslag 
 

5. Valg til bestyrelsen 
 På valg er: 

• Lars Elmegaard Nielsen. Ønsker genvalg 

• Anders Nørhaven. Ønsker genvalg 

• Jørgen Beck. Ønsker genvalg 

• Lars Schiønning Nielsen. Ønsker genvalg 
Genvalg til alle 

 
Valg af suppleanter 

• Claus Løndal. Ønsker genvalg 

• Andreas Kristensen. Ønsker genvalg 
Genvalg til begge. 
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6. Valg af kritisk revisorer og kritisk revisorsuppleanter 
Kritisk revisor. Johnny Andersen valgt for to år i 2020. 
Kritisk revisorsuppleant vælges for et år.  

Kandidat: Anette Herstal Olsen. Ønsker genvalg. 
Genvalg til Anette Herstal Olsen. 
 

7. Valg af én person til repræsentation i bestyrelsen for Køge Bugt 
Gymnastikcenter 

  

• Ken Kristensen. Ønsker genvalg. 
Genvalg til Ken Kristensen. 

 
8. Eventuelt 

 
Rengøring i Boholtehallen, omklædningen og varme reguleringen 
Gør foreningen noget ved ovenstående til den kommende sæson? Der er kommet ny 
pedel til Boholtehallen, så niveauet er blevet bedre. Ernst kontakter politikerne, hver 
gang der ikke er rent eller der er noget galt i hallen. 
 
Jubilæumsfest – bliver det til noget?  
Jubilæumsudvalget har besluttet at fejringen af jubilæet bliver flyttet til 
forårsopvisningen 2022.  
 
Ernst takkede for fremmødet og glæder sig til det fremtidige arbejde med bestyrelsen.  
Tak til Søren for at guide os kyndigt gennem generalforsamlingen og tillykke til de 
valgte og genvalgte. 

 
Hermed var generalforsamlingen officielt afsluttet.  

 
 


