
Referat  af  den  ordinære  generalforsamling  i

GF gstsjælland  den  6. april  2022

Generalforsamlingen  blev  afholdt  i Venue  Lounge,  i Klge  Idratspark.

Fra bestyrelsen  deltog  Lykke  Outzen  (formand),  Stiig  Broby  (næstformand),  Mette  Laugesen,  Jan Grye

Pedersen  og Magnus  Therkildsen.  Fra GF (2)stsjæ11and deltog  afdelingsdirektgir  Klaus Snitgaard  samt  en

række  medarbejdere.

Efter  fælles  spisning  bBd formanden  velkommen  kl. 19.15.

1.  Valg  af dirigent

Søren  Storgaard  blev  foreslået  og enstemmigt  valgt  som dirigent,  takkede  for  valget  og erklærede  samtidig

generalforsamlingen  for  lovligt  indvarslet  den  28. februar  på klubbens  hjemmeside  i henhold  til klubbens

vedtægter  og dermed  beslutningsdygtig,  samt  at der  var  97 stemmer  repræsenteret  på

generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens  beretning

Bestyrelsens  beretning  for  året  2021  i GF (2)stsjæ11and blev  fremlagt  af  formanden  Lykke  Outzen,  der

redegjorde  for  den positive  udvikling  i både  GF gstsjælland,  GF-selskabet  samt  bestyrelsens  arbejde

gennem  året.

Desuden  redegjorde  formanden  for  motivationen  bag nogen  af de vedtægtsændringer  som  var  til

afstemning  under  punkt  4.

Dirigenten  takkede  for  fremlæggelsen  og spurgte  til bemærkninger  fra salen.  Der  var  en enkelt  bemærkning

fra et af  de tilstedeværende  medlemmer,  Jgirgen  Pedersen,  omhandlende  forslaget  om at udvide  ordlyden  i

vedtægterne  omkring  bestyrelsens  mulighed  for  investeringer.  Dette  emne  blev  udskudt  til  senere

behandling  under  punkt  4.

3. Forelæggelse  af klubbens  årsrapport  til  godkendelse

Klubbens  årsrapport  blev  fremlagt  af Magnus  Therkildsen,  der  gennemgik  både  regnskab  og klubbens

balanceposter,  samt  hvilke  finansielle  overvejelser  bestyrelsen,  på opfordring  af  GF-selskabet,  gØr sig.

Der  Var ikke  spgirgsmål  eller  kommentarer  til årsrapporten,  som derefter  blev  enstemmigt  godkendt.

4. Forslag  fra  bestyrelsen  og/eller  medlemmer

Bestyrelsen  bad  generalforsamlingen  om opbakning  til en række  vedtægtsændringer,  som var  beskrevet  i

indkaldelsen  til  generalforsamlingen.

Der  var  debat  om den i §15 foreslåede  ændring  omhandlende  bestyrelsens  muligheder  for  på betryggende

vis at placere  klubbens  likvide  aktiveri  f.eks.  aktier.  Medlem  JØrgen  Petersen  tog  ordet  og anbefalede  at

ændringen  i §15 blev  udskudt  til behandling  ved  den ordinære  generalforsamling  i 2023.  Et par  Øvrige

medlemmer  spurgte  ind til bestyrelsens  motivation  og planer  omkring  investeringer,  og bestyrelsen

forklarede  at det  handlede  om på betryggende  vis og med  professionel  rådgivning  at kunne  forvalte

medlemmers  penge  således  at negative  renter  og inflation  ikke  udvander  værdien.  Nogle  medlemmer

ytrede  at investering  i aktier  er forbundet  med  risiko  for  tab,  mens  andre  kom med  eksempler  på at

investeringer  havde  været  en stor  fordeli  andre  foreninger  som de selv  var  en del af.

Dirigenten  spurgte  om generalforsamlingen  kunne  vedtage  de øvrige  forslag  til  vedtægtsandringer  (dvs.

alle  punkter,  undtaget  ændringen  i §15),  og det  var  der  enstemmigt  opbakning  til.  Ændringer  til § 5,

konsekvensrettelser  af §§ 6-10,  ny indsat  § 10  og ændringer  til §§ 13-14  var  herefter  vedtaget.

0



Derefter  blev  der  foretaget  skriftlig  afstemning  om den af bestyrelsen  foreslåede  ændring  i §15.  Veid-  '

uddeling  af  stemmesedler  viste  der  sig at være  flere  stemmeberettigede  til stede  end fg)rst  beregnet.  De

endelige  antal  stemmeberettigede  var  derefter  108.  55 stemte  for  ændringen,  53 stemte  imod.  Da

ændringer  af  vedtægter  kræver,  at mindst  % af de på generalforsamlingen  repræsenterede  stemmer  er for

forslaget,  blev  forslaget  ikke  vedtaget.

5. Fastsættelse  af klubkontingent  for  det  kommende  år.

Bestyrelsen  foreslog  et uændret  klubkontingent  på DKK 100,  og forslaget  blev  enstemmigt  godkendt.

6. Valg  af bestyreIsesmedlemmer  og suppleant.

På valg  var  Lykke  Outzen  (formand),  Stiig Broby  (næstformand)  og Mette  Laugesen,  som  alle  var  villige  til

genvalg.  Dirigenten  konstaterede  at der  ikke  var  andre  der  Ønskede  at kandidere,  og de nævnte

bestyrelsesmedlemmer  blev  derfor  enstemmigt  genvalgt.

Suppleant  Steen  BakhBj  var  villig  til genvalg.  Dirigenten  konstaterede  at der  ikke  var  givrige  kandidater  og at

Steen  BakhBj  derfor  var  enstemmigt  genvalgt  som  suppleant  til bestyrelsen.

Det  blev  desuden  nævnt,  at bestyrelsen  ifg)lge  vedtægterne  efterfg)lgende  konstituerer  sig ved  et

bestyrelsesmgde.

7. Valg  af revisor  og suppleant.

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

ligeledes  enstemmigt  valgt.

8. Eventuelt

Der  var  intet  under  dette  punkt.

Dirigent  Søren  Storgaard  takkede  for  god  ro og orden  og erklærede  generalforsamlingen  for  afsluttet.

Dirigent:  Sgiren Storgaard
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