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Referat af den ordinære generalforsamling 

i GF Finans og GF Østsjælland den 15. april 2020 

Generalforsamlingen blev afholdt på klubkontoret i Køge, Stensbjergvej 11, l.tv. 4600 Køge. 

På grund af coronavirus/covid-19 og regeringens begrænsning af antal personer i offentlige 
forsamlinger, var årets generalforsamling desværre uden fysisk fremmøde af andre end: 

Jørgen Petersen, Lykke Tina Outzen, Steen Bakhøj, Stiig Broby og Klaus Snitgaard 

For at fastholde medlemsdemokratiet i denne ekstraordinære situation har alle medlemmer, der har 
tilmeldt sig klubbens generalforsamling, haft mulighed for at afgive fuldmagt/brevstemme. 

Formanden Jørgen Petersen bød kl. 19.00 medlemmerne velkommen. 

Punkt 1. Valg af dirigent 
Klaus Snitgaard blev valgt som dirigent og takkede for valget og erklærede samtidig 
generalforsamlingen for lovligt indvarslet i henhold til klubbens vedtægter og dermed 
beslutningsdygtig, samt at der var 10 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen heraf 
4 fremmødte, 1 brevstemme og 5 fuldmagter. 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsens beretning for året 2019 i GF Finans og GF Østsjælland blev fremlagt af formanden 
Jørgen Petersen. 

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 

Punkt 3. Forelæggelse af klubbens årsrapport til godkendelse 

Klubbens årsrapport blev fremlagt af Jørgen Petersen. 

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt. 

Punkt 4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer 

Bestyrelsen havde sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendt ændringsforslag til 
klubbens vedtægter, 

Formanden gennemgik og motiverede ændringsforslagene. 

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. 
Ændringerne i § § 3, 4 og 11 blev vedtaget med ikrafttrædelse 1. januar 2021. 

Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne. 



Punkt 5. Fastsættelse af klubkontingent for 2021 

Bestyrelsen foreslog et uændret klubkontingent på 100 kr. 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

Lykke Tina Outzen var på valg som formand for 2 år 
Stiig Broby var på valg for 2 år og villig til genvalg 
Mette Laugesen var på nyvalg for 2 år 

De tre kandidater blev enstemmigt valgt. 

Lars Sander Jacobsen, som blev valgt for 2 år på generalforsamlingen den 10. april 2019, udtrådte 
af bestyrelsen i 2019 og derfor opstillede Jan Grye Pedersen til valg i bestyrelsen for den resterende 
periode på 1 år. 

Jan Grye Pedersen blev enstemmigt valgt. 

Frank R. Taarup ønskede ikke at blive genvalgt som bestyrelsessuppleant. 

Der var ikke opstillet andre kandidater til bestyrelsessuppleant posten, som derfor blev ubesat. 

Punkt 7. Valg af revisor og suppleant. 

Revisionsfirmaet Addere Revision blev enstemmigt valgt til revisor og som suppleant blev Prima 
Revision ligeledes enstemmigt valgt. 

Punkt 8. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt. 

Herefter takkede bestyrelsen Jørgen Petersen for hans tid som formand for klubben, og der blev 
uddelt gaver fra bestyrelsen, personalet og den daglige leder. 

Klaus Snitgaard takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

Dirigent: Klaus Snitgaard 

Køge, den 15 / 4 

Dirigent: _________ _ 
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