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Generalforsamling 2018, fredag den 23. februar 2018, kl. 19:00. 
Afholdt i Multihuset, Holbæk 

 
Referat 

1. Valg af dirigent og referent 

Bent Jensen valgt til dirigent og Anette Lindegaard Christensen valgt til referent.  

2.  Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i 2017 

Formand Jan Thiesen gennemgik beretningen, som efterfølgende blev godkendt.  

Bestyrelsens beretning fremgår af bilag 1.  

3. Det reviderede regnskab for 2017 fremlægges til godkendelse 

Kasserer Anton Lauritsen gennemgik regnskabet. 

Spørgsmål: Hvad med indtægter for korttegning? Svar: Det kommer ind i budgettet for 2018, da vi først 

har modtaget pengene i januar. 

Spørgsmål: Hvorfor har vi ikke fået så stort et underskud, som vi havde budgetteret med? Svar: Fordi vi 

ikke har haft nogle udgifter, som vi havde budgetteret med. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

Regnskabet fremgår af bilag 2. 

4. Planer for 2018, herunder budget for 2018 

Jan Thiesen gennemgik bestyrelsens planer. Kommentarer, spørgsmål og drøftelser til planerne:  

• Der blev udtrykt opbakning til at finde nyt designet klubtøjet.  

• Klubhusarbejdet kommer til at tage tid. Vi kommer fremover til at være i Holbæk Sportsby, 

hvor vi kan bruge nogle af faciliteterne. Depotpladsen er det vigtigste. 

• Der blev stillet forslag til at klubben finder sponsorer. Forslaget blev taget til taget til 

efterretning. 

Anton Lauritzen gennemgik budget 2018. Kommentarer, spørgsmål og drøftelser til budgettet: 

• Er det ikke noget med, at der er fundraiset til noget udstyr? Svar: Jo, men det budgetterer vi 

ikke med. 
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Budgettet taget til efterretning. 

5. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, herunder fastsættelse af kontingent for 2018 

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent. Forslaget blev godkendt. 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.  

6. Valg af formand 

Jan Thiesen blev genvalgt til formand. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter 

Sanne Lund Kolenda og Anette Lindegaard Christensen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Karina Nielsen blev enstemmigt valgt til ny bestyrelsessuppleant og Mogens Jensen blev genvalgt til 

samme post. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Preben Klausen blev genvalgt til revisor og Bjark Bo Christensen blev genvalgt til revisorsuppleant. 

9. Valg af medlem til husudvalget 

Bent Jensen er genvalgt til husudvalget. 

 

 

 

 

Bilag 1: Bestyrelsens beretning 

Bilag 2: Regnskab for 2017 

Bilag 3: Bestyrelsens planer for 2018 

Bilag 4: Budget 2018 


