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Referat fra ordinær generalforsamling              

14. september 2021  

Mødedato  Torsdag den 26. august 2021 

Mødetidspunkt  19.30 

Mødested  Salen – Lynghøjskolen, Svogerslev 

Deltagere  ca. 15 medlemmer inkl. bestyrelse 

Referat  Henrik W. Pedersen 

 

Emne  Generalforsamling i Svogerslev Gymnastikforening 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne 

1. Valg af dirigent og referent. 
 

Klaus Tange blev foreslået som dirigent og valgt. 

 

Henrik W. Pedersen blev foreslået som referent og valgt. 

 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med 

8 dage på klubbens hjemmeside, ved opslag på foreningens 

aktivitetssteder samt i det i august 2021 husstandsomdelte 

sæsonprogram. 

 

2. Formandens beretning. 
 

Året 2020 har været hårdt præget af Corona nedlukninger:  

• aflyste opvisninger og events 

• træninger indendørs umuliggjort 
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• forsigtige tilmeldinger ved sæsonstart 2020/2021. 

 

Alt i alt et dårligt aktivitetsår for gymnastikforeningen.  

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab. 
 

Foreningens kasserer gennemgik det reviderede regnskab for 2019. 

 

Foreningen kom ud af 2020 med et overskud på 1.187 kr. og en 

egenkapital på 116.563 kr. Likviderne udgjorde i alt 212.680 kr. 

I regnskabet er der ultimo 2020 hensat 80.000 kr. til brug for bl.a. nye 

redskaber. 

 

Bestyrelsen betegner resultatet som tilfredsstillende. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Indkomne forslag. 
 

Der var ingen indkomne forslag. 
 

5. Valg til bestyrelsen samt revisor. 
 

a. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 

• Bestyrelsen foreslog genvalg af Niels Vest, Thomas Gynther 

Sørensen, Rikke Avlund Larsen samt Anja Baadsager for en 

periode på 2 år. 

  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Bestyrelsen består herefter af Niels Vest (formand), Henrik W. 

Pedersen (kasserer), Thomas Gynther Sørensen, Jens Ole Pihl-

Andersen, Rikke Auland Larsen, Sara Pelant Pedersen, Anja 

Baadsager samt Emilie Pelant Pedersen  

 

b. Valg af Revisor. 

• Bestyrelsen foreslog genvalg af Hans Hansen for en periode 

på 2 år.  

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Revisorerne er herefter Steen Hegnet Knudsen samt Hans Hansen. 
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6. Eventuelt. 
 

Der blev forespurgt om hvorvidt prisen for dragter til opvisningshold 

fortsat er uændret, hvilket formanden bekræftede. 

 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden – og lukkede 

generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

Referent    Dirigent 

 

 

Henrik W. Pedersen   Klaus Tange 

 

 

 

 


