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Referat af ordinær Generalforsamling 2021 i GF Nordvest 

Afholdt den 25-03-2021 kl. 19 på Klubkontoret i Holstebro og via Zoom 

Referent: Karen Fisker Nielsen 

 

Fremmødte: Grundet Corona-restriktioner deltog 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 medarbejdere ved fysisk 
fremmøde. Hertil havde 6 medlemmer tilmeldt sig det digitale møde via Zoom. Det digitale system blev 
generalforsamlingens start testet og i fuld funktion. Der var ingen af de tilmeldte medlemmer, der loggede 
på Zoom.  
 

 
Formand for bestyrelsen Connie Bruun bød velkommen til de fremmødte. 

 

1. Valg af dirigent 
Connie Bruun foreslog på bestyrelsens vegne Tommy Brandt som dirigent. Tommy Brandt blev 
enstemmigt valgt til dette og takkede for valget og erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet 
efter § 8. Invitation til generalforsamlingen var udsendt den 19-02-2021. 
Herefter gennemgik Tommy Brandt dagsordenen og tjekkede antal brevstemmer og antal stemmer. 
Der var 9 medlemmer der har afgivet brevstemmer, med i alt 13 stemmer. 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 

2. Bestyrelsens beretning  
Beretning var fremsendt til de tilmeldte. Der var ingen spørgsmål og beretningen blev godkendt. 
 
 

3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse  
Årsrapport var fremsendt til de tilmeldte. Der var ingen spørgsmål og årsrapporten blev godkendt.  
 
 

4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer  
Der var ikke indsendt forslag til generalforsamlingen. 
 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant  
På valg til bestyrelsen er Torben Henriksen (modtager genvalg).  Valgt med 12 stemmer for. 
På valg til bestyrelsen er Martin Holm Pedersen (modtager genvalg). Valgt med 13 stemmer for. 
På valg som suppleant er Kristina Refsgaard (modtager genvalg). Valgt med 13 stemmer for. 
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6. Valg af revisorer. På valg er Revisionsfirmaet VEST (modtager genvalg)  
Valgt med 13 stemmer. For.  
Det blev noteret at Revisionsfirmaet har fået nyt navn; BRANDT. 
 

7. Fastsættelse af medlemskontingent for år 2022  
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 150. Vedtaget med 13 stemmer for.  

 

8. Eventuelt. 
Intet.  
Dirigenten takkede for en hurtig og effektiv generalforsamling. 

 

 

Holstebro, den _________________ 

 

 

 

________________________________    ____________________________________ 

Tommy Brandt   Connie Bruun 
Dirigent    Formand 

 


