
Generalforsamling 24.02 2020 

Dagsorden ifølge vedtægter 

  

1.Valg af dirigent. 

Henrik Reiche valgt som dirigent af forsamlingen. Godkendelse af 

generalforsamlingens varsling. (uge 7 i ugebladet Sydsjællandske). 

 

2. Godkendelse af formandens beretning. 

Formandens beretning godkendt af forsamling. Formandens beretning lægges på 

hjemmesiden med referatet. (Husk Tonni at sende den beretning til Michael) 

 

3. Aflæggelse af revideret regnskab i hovedpunkter v/kasserer Lena Larsen. 

Lena aflægger regnskabet med hovedpunkter.  

 

4. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Fremlæggelse af budget for indeværende år, samt fastsættelse af  

kontingentsatser for dette år.  

Tonni fremlagde budget for 2020 og bekendtgøre ønsket fra bestyrelsen om 

kontingentstigninger.   

Kontingentstigninger godkendt af generalforsamling. 

Kontingenter fra august 2020: 

Kontingentsatser i Præstø IF - Efterår 2020  

Kontingentgruppe  Pris  

Superveteran 50 år og ældre - helårligt inkl.. driftbidrag  420 kr.  

Superveteran 50 år og ældre passiv - helårligt  200 kr.  



Veteran 40 år og ældre - 1. halvår inkl.. driftbidrag  810 kr.  

Veteran 40 år og ældre - 2. halvår   700 kr.  

Senior og U19 – 1. halvår inkl.. driftbidrag  860 kr.  

Senior og U19 – 2. halvår   750 kr.  

Unge ungdomsafd. U17-U18 - 1. halvår inkl.. driftbidrag  760 kr.  

Unge ungdomsafd. U17-U18 - 2. halvår  650 kr.  

Stor ungdomsafd. U15-U16 – 1. halvår inkl.. driftbidrag og aktivitetsbidrag  705 kr.  

Stor ungdomsafd. U15-U16 – 2. halvår inkl.. aktivitetsbidrag  595 kr.  

Mellem børne/ungdom U9-U14 – 1. halvår inkl.. aktivitetsbidrag  605kr.  

Mellem børne/ungdom U9-U14 – 2. halvår inkl.. aktivitetsbidrag  495 kr.  

Mini børne afd. U7-U8 – 1. halvår inkl.. driftbidrag og aktivitetsbidrag  555 kr.  

Mini børne afd. U7-U8 – 2. halvår inkl.. aktivitetsbidrag  445 kr.  

Poder børne afd. U6 og yngre – 1. halvår inkl.. driftbidrag og aktivitetsbidrag  430 kr.  

Poder børne afd. U6 og yngre – 2. halvår inkl.. Driftbidrag og aktivitetsbidrag  320 kr.  

Fodboldfitness - helårligt  200 kr.  

Futsal indendørssæson -   640 kr.  

  

Særlige kontingenter  

Efterskolekontingent  40 % rabat  

Værnepligtkontingent  40 % rabat  

Kørselskontingent over 60 km  40 % rabat  

    
  

Der blev stillet spørgsmål til udgiftsstigninger i budget 2020. 

 

 6. Valg af formand i ulige år. 

 

Ikke på valg 

  

7. Valg af største halvdel menige medlemmer til bestyrelsen i ulige år 

 

Der er ingen på valg 

Bestyrelsesmedlemmer i denne gruppe: 

Tonni Ristorp 



Michael Lynggaard 

Lennart Laursen 

Søren Krands 

  

8. Valg af mindste halvdel medlemmer til bestyrelsen i lige år. 

 

Bestyrelsesmedlemmer i denne gruppe: 

Craig Moffat (modtager genvalg) 

Jan Mars (modtager genvalg) 

Lena Larsen (modtager genvalg) 

Alle tre kandidater blev valgt af forsamlingen.  

  

 

9. Valg af 1. og 2. suppleant. Vælges hvert år. 

John Nielsen (modtager genvalg)  

Valgt af forsamling 

Lars Juul (modtager ikke genvalg) 

 

Valg af bilagskontrollanter 

Ole Traberg (modtager genvalg) 

Palle Bukhave (modtager genvalg) 

Begge valgt af forsamlingen 



 

10. Eventuelt. 

Spørgsmål ang. penge fra aktivitetsudvalgets arbejde. Hvem får glæde af det og 

hvordan fungerer det?  

Ønske om at flere deltager fra hver årgang i aktivitetsudvalget. 

Under dette punkt vil årets PIF´er blive offentliggjort. 

Tonni præsenterer årets PIF´er Mads Storm  

Gaven bliver overrakt på lørdag.  


