
Generalforsamling afholdt onsdag d. 26. april 2017 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslår Gert Lise som dirigent. 
2. Formand og træner beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 
4. Fastsættelse af kontingent og gebyr. 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
6. Valg af formand (vælges ifølge vedtægterne på ulige år) (Modtager genvalg) 
7. Valg af kasserer (vælges ifølge vedtægterne på lige år) 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Bestyrelsesmedlem 1 (Jens) og 3 (Charlotte) modtager genvalg) 
9. Valg af mindst én suppleant til bestyrelsen. (Modtager genvalg) 
10. Valg af 1 revisor. (Modtager genvalg) 
11. Eventuelt. 
 
 
1. Valg af dirigent og referent: 
 
Gert Lise blev valgt som ordstyrer og René R. Olsen som referent. Gert bekræftede at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
 
 
2. Formand og træner beretning for det forløbne år: 
 
Formandens beretning blev gennemgået af Peter. Bo gennemgik træner beretningen. Ingen 
spørgsmål eller kommentarer. 
 
 
3. Regnskab: 
 
Peter gennemgik regnskabet og gav en forklaring på at der var en konservativt tilgang til flere af 
budgetposterne for 2017. 
 
Gert stillede spørgsmål vedrørende licens til Dansk karate forbund, der efter alt at dømme kommer 
til at stige. Bestyrelsen er vidende om det, men de har ikke haft det oppe på et bestyrelsesmøde 
endnu, men der er opmærksomhed på det. 
 
 
4. Fastsættelse af kontingent: 
 
Kontingent er uændret i 2017. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag: 
 
Ingen indkomne forslag 
 
 
6. Valg af formand: 
 
Peter modtager genvalg som formand. Peter blev valgt. 



7. Valg af kasserer: 
 
Vælges ikke på ulige år. 
 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 
Bestyrelsesmedlem 1 (Jens) og 3 (Charlotte) er på valg i ulige år. De modtager genvalg og blev 
begge valgt. 
 
Bestyrelsesmedlem 2 og 4 er på valg i lige år. Det vedrører for nuværende Bo og Carsten. 
 
 
9. Valg af suppleant: 
 
Lene Sørensen genopstiller og hun blev genvalgt. 
 
 
10. Valg af revisor: 
 
Heidi Baumgartner genopstiller og hun blev genvalgt. 
 
 
11. Eventuelt 
 
Forslag: 
- René foreslog at der blev skrevet en kort info om hvordan stævner er forløbet på FB. Det kunne 
meget vel være en udøver, som skrev et kort indlæg. 
 
- Peter fremviste en ny hjemmeside, der nok også kan kobles sammen med Renés forslag. 
- Gert håber at der bliver eksekveret flere træningslejre. 
- René spurte til at få flere ud til stævner. Carsten svarede, at der fokus og der bliver valgt ud blandt 

dem, der er klar til stævne. Charlotte fulgte op med, at der også er en del, som ikke har lyst til 
stævner samt at forældre ikke altid er opmærksom på stævnerne. 


