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Referat af Generalforsamling 

Tirsdag den 8. september 2020 i Vanløsehallerne 
 
 
Fremmødte: 9 medlemmer 
 
1. Valg af dirigent og en stemmetæller 
Formanden bød velkommen 
 

• Jonas Guttesen blev valgt til dirigent 
• Rikke Krøll blev valgt til stemmetæller 
• Maria Bagger Grell blev valgt til referent 

 
Generalforsamlingen fastslog at den var lovlig indkaldt. 
 
2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed 
Dirigenten gav formanden ordet til Formandens beretning. 
*Formandens fulde beretning vedlægges referatet. 
 
Highlights 

• Corona har sat et stort præg på sidste sæson 
• Brugt mange kræfter på halvagtfunktionen i Vanløsehallen 
• Mærkesag for os at beholde den nuværende ordning i cafeteriet 
• Alt det sportslige inkl. placeringer er nævnt i den skriftlige beretning 
• Damesenior stod pludselig uden træner, men ender alligevel med en rigtig god 

sæson, tak til Anne & Karina! 
• Formanden takkede alle de hænder der allerede hjælper og yder en kæmpe 

indsats for klubben! 
• Til sidst tak for de mange år som formand, da dette blev sidste sæson på den 

post. Formanden fortsætter heldigvis som bestyrelsesmedlem. 
 
3. Den Økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab til 
godkendelse 
*Regnskabet vedlægges referatet. 
 
Highlights 

• Rigtig fint resultat i 2019 
• Det er vigtigt for os at have en stor egenkapital, så vi er rustet til dårlige tider 
• Covid-19 har givet mange sportsforeninger store økonomiske udfordringer, det 

gælder heldigvis ikke for os, da vi har sparet sammen til uforudsete udfordringer  
• Vi har en super effektiv inkassator, så vi stort set ikke har nogen i restance, 

hvilket er meget sundt for klubbens økonomi 
• Alt i alt et meget pænt regnskab 

 
Det blev understreget at det er godt vi har en solid økonomi, da kræmmermarked 
ikke har kunne gennemføres i 2020 og måske heller ikke i 2021. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
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4. Budget 2020 
*Budgettet vedlægges referatet. 
 
Kommentarer til Budget: 

- Bestyrelsen vil arbejde for at fastholde eller forøge egenkapitalen, men vi har 
ikke budgetteret med det 

 
Ellers ingen yderligere kommentarer. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen har stillet forslag til forskellige vedtægtsændringer; 
 
§6.1 Ændres til elektronisk indkaldelse alene 
 

- Forslaget blev enstemmigt godkendt 
 
§6.4 Bestyrelsen har som lovet stillet forslag om mulighed for 
forældrerepræsentanter, men da vi ikke har nogen forældrerepræsentanter til stede, 
valgte bestyrelsen at stille et modforslag, således at vi blot ændre i 
bestyrelsessammensætningen i vedtægterne – Ændringerne bliver som følger: 
 

A) Formand (lige år) 
B) Udgår 
C) Økonomiansvarlig (ulige år) 
D) 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
E) 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) 
F) 2 bestyrelsessuppleanter 
G) Udgår 
H) Udgår 
I) 2 revisorer 
J) 1 revisor suppleant 

  
Det aftaltes at vi tilretter rækkefølgen til i vedtægterne. 
 
Ved vedtagelse af ovenstående bortfalder sidste sætning foreslået i §6.9 og resten af 
vedtægterne vedr. disse paragraffer opdateres (§8.2 & §8.3). 
 

- Forslaget blev enstemmigt godkendt 
 
§8.6 Ændres til digital opbevaring af referat & sekretær udgår 
  

- Forslaget blev enstemmigt godkendt 
 
§10.1 Der indskrives ”klubbens værdigrundlag” i paragraffen. 
 

- Forslaget blev enstemmigt godkendt 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Formand    – Jonas Guttesen (lige år) - Indvalgt 
Økonomiansvarlig   –  Rikke Krøll (ulige år) – Genvalgt 
Bestyrelsesmedlem   – Maria Bagger Grell (ulige år) – Ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem   – Martin Axelsson (ulige år) – Indvalgt 
Bestyrelsesmedlem   – Jens Andersen (ulige år) - Indvalgt 
Bestyrelsesmedlem   – Simone Hammer (lige år) – Indvalgt 
Bestyrelsesmedlem   – Michael Finderup (lige år) – Indvalgt 
 
Suppleant    – Mikkel Hollegaard (hvert år) – Indvalgt 
     – Julie Lafrenz (hvert år) – Indvalgt 
 
Revisorer    – Ingelise Olsen (hvert år) - Genvalgt 

– Jette B. Nielsen (hvert år) - Genvalgt 
Revisor Suppleant   – Asger Fog (hvert år) - Genvalgt 
 
 
7. Eventuelt 
 
Ingen kommentarer. 
 
Formand takker for deltagelsen. 
 
På bestyrelsens vegne 
Maria Bagger Grell 
VHC/Vidar 


