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Ordinær generalforsamling i DTU-klub 186 
 
Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 02.04. 2020 kl. 18.00 på Havnekroen, 
Marselisborg Havn.   
 
Formand Søren J. Sørensen bød velkommen til den ordinære generalforsamling.  
 
På grund af coronavirus/covid-19 og regeringens begrænsning af antal personer i offentlige 
forsamlinger, var åres generalforsamling desværre uden fysisk fremmøde. 
 
For at fastholde medlemsdemokratiet i denne ekstraordinære situation har alle medlemmer, der 
har tilmeldt sig klubbens generalforsamling, haft mulighed for at afgive fuldmagt / brevstemme.  
 
Der var tilmeldt 10 medlemmer repræsenterende 10 stemmer. Af disse er der afgivet 10 skriftlige 
stemmer. Fysisk var kun bestyrelse og dirigent til stede. 
 
Dagsorden ifølge vedtægter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse 
4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer 
5. Fastsættelse af klubkontingent 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 
 
Ad 1 Valg af dirigent 
Poul Henning Olesen, der på forhånd havde indsendt fuldmagt, blev valgt til dirigent. 
Generalforsamlingen blev erklærede for lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 
 
Ad 2 Bestyrelsens beretning (se vedhæftet bilag 1 2 sider) 
Beretningen blev taget til efterretning 
 
Ad 3 Årsrapport og forslag 
Ud af 10 repræsenterede, så fordelte stemmerne sig som følger; 10 for, ingen imod og ingen 
blanke. Så årsrapporten og budget blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad 4 Vedtægtsændringer (se vedhæftet bilag 2, 3 sider)  
Bemærk at §§ 3,4 og 11 træder ikraft1.januar 2021, og indtil denne dato gælder de nuværende 
bestemmelser. Der var 10 stemmer for, og ingen imod så vedtægtsændringerne blev godkendt. 
 
Ad 6 Personvalg 
Genvalgt blev Søren J. Sørensen, og Ib Markdal blev valgt til bestyrelsen, til suppleant blev Bente 
B. Christiansen valgt. Frank D. Kristensen blev valgt til revisor, og Søren Jaquet blev valgt til 
revisor suppleant. 
Alle blev enstemmigt valgt med10 stemmer for  
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Ad7 Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 
 
 
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 
 
Referent  Dirigent 
Søren J. Sørensen Poul Henning Olesen 
 
 


