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Referat - Generalforsamling 9/6-21  
14 personer var mødt frem (heraf 6 fra bestyrelsen) 

 
Dagsorden iht. vedtægterne: 

 
1) Valg af stemmetællere og dirigent 

Solveig Bigum blev valgt som dirigent.  
Varsling om udskydelse grundet Corona i Aars Avis den 27/1-21 
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet i Aars Avis den 26/5-21.  
Til stemmetællere blev valgt Julie Vittrup og Lotte Kappel.  
 

2) Fremlæggelse af formandens beretning 
Fremlagt ved formand Pernille Jakobsen – se nærmere i vedhæftet beretning 
 
Spørgsmål til beretningen: 

 Er samarbejdet med DGI Nordjylland vedr. at skaffe flere frivillige hænder allerede 
startet op. Nej, det er endnu ikke startet op. 
 

Beretningen blev godkendt. 
 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab  
Regnskabet blev fremlagt af formand Allan Bukh på vegne af kasserer Caspar Valgren og 
Lene Hummeluhr, der begge var forhindret pga. Corona, men de var med på 
telefonforbindelse til at kunne besvare spørgsmål. 
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
 

4) Behandling af indkomne forslag 
- Ændring til vedtægter, indgivet af Bestyrelsen 

o De foreslåede ændringer til paragraf 6, 7, 10 blev godkendt uden kommentarer. 
 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
Bestyrelsen fremlagde, at de ønsker at få valgt 2 medlemmer til bestyrelsen. 
 
På valg er Julie Karlsen, Kasper Kristensen og Allan Bukh – kun Julie modtager genvalg 
 
Forslag til valg: 
- Julie Karlsen 
- Ann Myrup 
- Mette Berg 
- Julie Vittrup 
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- Allan Bukh 
- Caroline Bloch 
- Solveig Bigum 
- Anine Brix 
 
Mette Berg, Julie Vittrup, Allan Bukh, Caroline Bloch, Solveig Bigum og Anine Brix ønsker 
ikke at modtage valg.  
 
Ann Myrup og Julie Karlsen blev begge valgt for en toårig periode. 
 
 
Valg af suppleant 
Der skal vælges 1 suppleant til bestyrelsen. 
 
Forslag til valg:  
- Solveig Bigum 
- Julie Vittrup 
- Caroline Bloch 
  
Solveig Bigum og Caroline Bloch ønsker ikke at modtage valg. 
 
Julie Vittrup blev valgt for en etårig periode. 
  

 
6) Valg af revisor 

Poul Erik er på valg og modtager genvalg.  
 
Poul Erik blev valgt for to år.  
 
 

7) Eventuelt 
Der blev stillet spørgsmål til økonomien på TeamGym og bestyrelsen svarede efter bedste 
evne. Der var uenighed om svaret var fyldest gørende nok. Da regnskabet tidligere var 
blevet godkendt på generalforsamlingen, blev der henvist til at yderligere spørgsmål blev 
taget uden for generalforsamlingen. 
 
 


