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Generalforsamling onsdag d. 30. marts 2022 
GF Køge Bugts klublokale, Katekismusgade kl. 20.00 

 
 

Ernst bød velkommen. 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
 Dirigent – Søren Madsen 
 Stemmetællere – Lars Nielsen og Marianne Hermansen 

Generalforsamlingen er varslet den 9. marts i dagspressen.  
  
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 2021 og budget 2022. 
 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Indkomne forslag 

Forslag til vedtægtsændringer §7 stk. 2 og §7 stk. 9 
1) Nuværende  
§ 7. Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 31. maj. Indkaldelsen sker 
skriftligt i lokalpressen, senest 14 dage før mødets afholdelse. 
Foreslås af bestyrelsen ændret til 
§ 7. Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 31. maj. Indkaldelsen sker 
skriftligt på foreningens hjemmeside senest 14 dage før mødets afholdelse. 
 
2) Nuværende 
§7. Stk. 9: En ekstraordinær generalforsamling kan altid indkaldes af bestyrelsen. Endvidere 
skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 50 
stemmeberettigede, skriftligt har fremsendt en motiveret anmodning herom til 
formanden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest én måned efter 
anmodningen er modtaget. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel og 
indeholde en dagsorden. 
Foreslås af bestyrelsen ændret til 
§7. Stk. 9: En ekstraordinær generalforsamling kan altid indkaldes af bestyrelsen. Endvidere 
skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 50 
stemmeberettigede, skriftligt har fremsendt en motiveret anmodning herom til 
formanden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest én måned efter 
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anmodningen er modtaget. Indkaldelse skal ske skriftligt på foreningens hjemmeside med 
mindst 14 dages varsel og indeholde en dagsorden. 

 
Forslag vedtaget. 

 
5. Valg til bestyrelsen 

Valg af formand: 
Ernst Lykke Nielsen. Ønsker genvalg 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Christian Fink Hansen. Ønsker genvalg 
Lisa Thorsted. Ønsker genvalg 

 
Genvalg til alle 

  
 Valg af bestyrelsessuppleanter 

Claus Løndal. Ønsker genvalg 
Andreas Kristensen. Ønsker genvalg 

 
Genvalg til begge 

 
6. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant 
 Kritisk revisor. Johnny Andersen. Ønsker genvalg. 
 Genvalg til Johnny Andersen 
  
 Kritisk revisorsuppleant vælges for et år. Ingen kandidater.  
 Bestyrelsen fik mandat til at finde en ny kritisk revisor suppleant. 
 
7. Valg af én person til repræsentation i bestyrelsen for Køge Bugt Gymnastikcenter 
 Ken Kristensen er stoppet ét år før tid. 

Marianne Hermansen blev valgt til bestyrelsen. 
 
8. Eventuelt 
 

Hvad er status på rengøringen i Boholtehallen? 
Der er kommet ny pedel, hvilket har hjulpet meget på tidligere problemer. Men der er stadig 
rum til forbedringer.  
 
Hvad er medlemstallet i foreningen?  
2021 er medlemstallet 1.619.  

 
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. 


