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Referat af den ordinære Generalforsamling 2022 i GF Nordvest 
Afholde den 24.03.2022 kl. 19.00 i Plexus, Idomlund 23a, 7500 Holstebro. 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

På valg til bestyrelsen er Connie Bruun (modtager genvalg) 

På valg som suppleant er Christina Refsgaard (modtager genvalg) 

6. Valg af revisorer.  

På valg er Revisionsfirmaet VEST (modtager genvalg) 

7. Fastsættelse af klubkontingent for år 2023 

8. Eventuelt.  

 

Deltagere: Der var 39 tilmeldte. 3 meldte afbud og 3 udeblev. I alt var der 33 fremmødte medlemmer af GF 

Nordvest. Det vil sige at der i alt var 33 stemmeberettigede deltagere. 

Connie Bruun bød velkommen til årets generalforsamling og takkede for det fine fremmøde.   

 

Referat 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Tommy Brandt og han blev valgt med applaus.  

Dirigenten konstaterede at indbydelsen var fremsendt på mitGF den 28-02-2022. Vedtægterne 

beskriver, at generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højest 4 ugers 

varsel. Det kunne dermed konstateres, at generalforsamling var lovlig indvarslet.  

Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen og opfordrede alle deltagere til at 

stille spørgsmål.  

 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand Connie Bruun aflagde bestyrelsens beretning for 2021.  

 

Efterfølgende var der følgende spørgsmål: 

Gitte Bach Andersen: Hvad betyder det, at GF har samarbejdspartnere? 

Connie Bruun: Fx har GF indtil for nylig haft Jyske Bank som samarbejdspartner. En 

samarbejdspartner kan oplyse om eventuelle emner/potentielle kunder, som GF kan henvende sig 

til. Ny samarbejdspartner fra 2022 er Dansk Boldspil Union, DBU. I dette tilfælde har GF indgået en 

sponsoraftale, således at GF er med i fan-zoner i Parken og på Viborg Arena. GF forventer, at det vil 

genere flere mulige kontakter. Desuden ligger der et marketingssamarbejde i aftalen. 
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Herefter blev Bestyrelsens beretning godkendt af generalforsamlingen med klapsalver. 

 

 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 

Connie Bruun gennemgik de finansielle poster i årsrapporten.  

 

Efterfølgende var der følgende spørgsmål: 

Rene Erhardt Skovgaard Johansen: Hvad skyldes stigning i budgettet for personaleomkostninger? 

Connie Bruun: Budget for personaleomkostninger fremgår af budgettet for 2022. Der er ansat en 

medarbejder mere pr. 1 april 2022. Desuden er der almindelige overenskomststigning. 

Kursusomkostninger for medarbejdere ligger under personaleomkostninger. 

Britta Egert Kristensen: Der bliver refereret til en bygning i Struer. Hvad drejer det sig om? 

Connie Bruun: GF har fra 2005 haft et filialkontor Struer. Det lukkede i 2010. I stedet er der 3 

lejemål i huset, som GF Nordvest administrerer. 

 

Herefter blev klubbens årsrapport godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

Der er ikke indsendt forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

På valg til bestyrelsen er Connie Bruun (modtager genvalg) 

På valg som suppleant er Christina Refsgaard (modtager genvalg) 

Connie Bruun blev valgt med klapsalver. 

Valg til suppleant: Bestyrelsen foreslog Christina Refsgaard. 

Christina Refsgaard var ikke til stede og derfor blev hun præsenteret af bestyrelsen, som en ung 

kvinde, der arbejder med marketing og 32 år gammel.  

Dirigenten spurgte om der var andre forslag. 

Rene Erhardt Skovgaard Johansen meldte sit kandidatur og gav en kort præsentation: bosiddende i 

Holstebro, 46 år, arbejder ved Siemens, giver forelæsninger på AU, bestyrelsesmedlem ved Jysk 

Energi.  

Dirigenten konstaterede, at der skulle gennemføres skriftlig afstemning. 2 stemmetællere blev 

udpeget. Afgørelsen sker på simpelt stemmeflertal.  

Resultatet blev  

16 stemmer på Rene Erhardt Skovgaard Johansen 

17 Stemmer på Christina Refsgaard 

Dermed blev Christina Refsgaard valgt til suppleant. 

  

 

6. Valg af revisorer  

På valg er Revisionsfirmaet VEST (modtager genvalg) 
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Revisionsfirmaet Vest blev genvalgt med klapsalver. 

 

 

7. Fastsættelse af klubkontingent for år 2023 

Næstformand Torben Henrik forslog et uændret kontingent på kr. 150.  

Det blev vedtaget uden yderligere drøftelse.  

 

 

8. Eventuelt  

Der var intet under eventuelt.  

Der blev afsluttet med klapsalver. 

 

 

 

Som afslutning på generalforsamlingen takkede Connie Bruun dirigenten. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.40. 

 

Ref: 30-03-2022/KFN_2 

 

 

 

Holstebro, den _________________ 

 

 

 

________________________________    ____________________________________ 

Tommy Brandt   Connie Bruun 

Dirigent    Formand 

 

 


