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Referat af ordinær generalforsamling i GF Nordvest 

Afholdt den 2. april 2020  kl. 19.00 på klubkontoret i Holstebro 

 

Referent: Connie Bruun 

 

Fremmødte:  Grundet Coronakrisen er kun 3 medlemmer fra bestyrelsen mødt fysisk frem.  Der har været 
mulighed for brevstemme.  I alt 9    har benyttet sig af den mulighed.  

Antal stemmer: 12 

 

Connie Bruun  bød som formand for bestyrelsen, velkommen til de fremmødte. 

 

1. Valg af dirigent 
Connie Bruun foreslog på bestyrelsens vegne Torben Henriksen som dirigent for 
generalforsamlingen. Torben Henriksen blev enstemmigt valgt til dette, og han takkede for valget 
og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Herefter gennemgik Torben Henriksen 
dagsordenen og tjekkede antal brevstemmer og antal stemmer. Dagsorden blev desuden godkendt.  

 

2. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsen har læst beretningen hjemmefra.  Der var ingen kommentarer fra bestyrelsen.  
Ingen af de først tilmeldte, der har haft mulighed for at kommentere beretningen, har haft 
spørgsmål.  
 
 

3. Fremlæggelse af klubbens årsopgørelse til godkendelse.  
Ingen af de først tilmeldte, der har haft mulighed for at kommentere regnskabet, har haft 
spørgsmål.  
Årsregnskabet for 2019 blev godkendt. 
 
 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
1. Bestyrelsen foreslår ændring af §§ 2, 3, 4, 5, 11, i forbindelse med nyt medlemsbegreb 
2. Bestyrelsen foreslår ændring af §§ 1, 7, 8, 9, 16 vedrørende formalia.  

1. Ifølge de indsendte brevstemmer er der 12 for forslaget om ændring af §§ 2, 3, 4, 5, 11 i 
forbindelse med nyt medlemsbegreb. , 0 stemte blankt og 0 stemte imod.  Da der skal ¾ af 
de fremmødte (dem, der har indsendt brevstemme) for at forslaget kan godkendes, anses 
forslaget for godkendt. 



Ændring af §§  3, 4 og 11 træder i kraft 01.01.2021 
Ændring i §§ 2 og  5 træder i kraft ved vedtagelse. 
 

 

2. Ifølge de indsendte brevstemmer er der 12 for forslaget om ændring af §§ 1, 7, 8, 9, 16 
vedrørende formalia ,0 stemte blankt og 0 stemte imod.  Da der skal ¾ af de fremmødte 
(dem, der har indsendt brevstemme) for at forslaget kan godkendes, anses forslaget for 
godkendt.  
Ændringerne af §§ 1, 7, 8, 9, 16 blev vedtaget med ikrafttrædelse 01/01-2021 

  
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

 På valg til bestyrelsen er Tommy Brandt, og han modtager genvalg og bliver enstemmigt valgt til 
bestyrelsen.  
På valg til bestyrelsen er Karen Fisker Nielsen, og hun modtager genvalg.  En undlod at stemme og 
11 stemte for.  Karen Fisker Nielsen er med et flertal valgt til bestyrelsen.  
På valg til bestyrelsen som suppleant er Christina Refsgaard Jensen. Christina modtager genvalg.  
Christina blev enstemmigt genvalgt.   
 
 

6. Valg af revisor 
Der er genvalg til Revisionsfirmaet Vest . Revisionsfirmaet Vest blev enstemmigt valgt.  

 

7. Klubkontingent for 2021 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent pr. bil på kr. 150,-, hvilket blev vedtaget.  

 

8. Eventuelt 
anderledes måde at afholde generalforsamling på.  Vi glæder og til en almindelig generalforsamling 
til næste år.  
Bestyrelsen sluttede af med en Pizza.   
 
 
 
Holstebro, den _______________________ 
 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Torben Henriksen   Connie Bruun 
Dirigent   Formand 


