
 

 

REFERAT af GENERALFORSAMLING  

Søndag 6. juni 2021 

Antal fremmødte: 18 + en sovende hund 

 

 

Valg af dirigent: Steen Henriksen 

 
1. Beretning ved Formand Karina Bay: 
 

2020 blev naturligvis præget af Corona-restriktionerne. Vi åbnede og lukkede hold efter bedste 
evne og prøvede at gennemføre så meget som muligt. 
 

Det er lykkedes at gennemføre en del uddannelse for instruktørerne: 
Anja færdiggør snart sin uddannelse som Trick-instruktør 
Steen, Christian og Gitte M. har afsluttende eksamen på DKKs Grunduddannelse om kort tid. 
Mette A. er blevet uddannet Hoopers-instruktør - og fik som ekstra bonus lokket Tina Andersen ind 
som ny instruktør i Klubben. Velkommen Tina! 
 

Til gengæld har vi måttet sige farvel til Camilla, som er flyttet nordpå og blevet selvstændig.  
 

Der var ingen spørgsmål til Beretningen. 
 
2. Regnskab, budgetforslag og status. 
 

Kasserer Jette er desværre blevet syg, så Formanden gennemgik Regnskab og budget i 
overværelse af Bilagskontrollanten Sven. 
 

Budgettet for 2021 er ”konservativt”: det er udfærdiget i januar, hvor fremtiden så mere 
usikker ud. 
 

Der er stemning for, at der er god plads i budgettet til Sommer- og Juleafslutning. Der er behov 
for sociale arrangementer. 
 

Regnskabet og Budget godkendes.  

 
3. Behandling af indkomne forslag  
 

Der er ikke indkommet nogen forslag udefra, men Bestyrelsen stiller forslag om at §4 sidste 
afsnit i vedtægterne ændres fra:  
”I både lige og ulige år vælges: En Bestyrelsessuppleant og en Bilagskontrollant. Valgperioden 
for disse poster er et år. Genvalg kan finde sted.”  
Til: ”I både lige og ulige år vælges: En To Bestyrelsessuppleanter og en Bilagskontrollant. 
Valgperioden for disse poster er et år. Genvalg kan finde sted.” 
 

Dette godkendes. 

 
4. Nye planer på kort og lang sigt ved Formand Karina Bay: 
 

Der er i Budgettet afsat midler til indkøb af en ekstra eller større container til opbevaring af 
bl.a. vores nyindkøbte Hoopers-udstyr, fordi det er en disciplin vi satser på. 
 
 



 
 
 
Vi afventer, at vores tre DKK-elever skal beslutte hvilke overbygninger (”specialer”) de vil tage 
efter deres Grunduddannelse. 
 

Vi afviklede en vellykket prøve-prøve i august 2020. Vi vil gerne arrangere noget lignende igen. 
Vi har bl.a. samarbejde i gang med HF70 om at skabe et Gemmas Cup i alle discipliner. Det 
bliver tidligst i foråret 2022, men måske kan vi allerede i år lave et fællesarrangement fx en 
fælles gåtur. 

 
5. Valg samt konstituering. 
 

a. Ifølge vedtægterne er Næstformand, Kasserer og et Bestyrelsesmedlem på valg i ulige år. 
Næstformand Rikke Mortensen, og Kasserer Jette W. Sørensen modtager genvalg. 
Bestyrelsesmedlem Ruth Egerod genopstiller IKKE. Nuværende suppleant Steen 
Henriksen stiller op til posten.  
Rikke, Jette og Steen blev valgt/genvalgt. 
 

b. Der skal desuden hvert år vælges en bilagskontrollant (Sven Andersen modtager 
genvalg), og en bestyrelsessuppleant (Steen Henriksen genopstiller ikke. Nuværende 
bestyrelsesmedlem Ruth Egerod stiller op til posten).  
Såfremt vedtægtsændringen af §4 vedtages vælges der yderligere én suppleant. 
Bestyrelsen anbefaler, at der vælges en aktiv kursist. 
 

Sven og Ruth blev valgt/genvalgt.  
Som yderligere repræsentant blev Trunte Aaboe valgt. 

 
6. Eventuelt 
 

Der bliver ytret ønske om, at betaling af kurser kunne foregå via MobilePay. Bestyrelsen vil se 
på det sammen med de kyndige kursister, der viser sig at være tilstede. 
 
De fremmødte kursister blev fra Klubbens sige om holdning til vores priser, da det er noget, der 
har været brugt en del tid på at drøfte på instruktør/bestyrelsesmøder. Kursisterne havde kun 
positivt at sige om prisniveau kontra kvalitet (antal kursister pr. instruktør, kursernes indhold 
osv.). Det var dejligt at blive bekræftet i, at det fungerer med de differentierede priser, vi har 
forsøgt os med i en periode for at kunne køre fx. med færre kursister eller med mere end 50 
minutters undervisning pr. gang. 
 
 
 
 
Tak for god ro og orden.  
 
 

Referent Rikke, 9. juni 2021 
 
 

 


