
 

Referat – Generalforsamling august 2021(udskudt februar 2021) 

 
1.Valg af dirigent. 
Tom Richardt foreslået af bestyrelsen og valgt. Indkaldelse d. 11/8 i Sydsjællandske og på 
klubbens hjemmeside og hermed godkendt. 
 
2. Godkendelse af formandens beretning.  
Tonni fremlagde formandens beretning for forsamlingen. I beretningen var blandt andet 
en tak til Kalle for mange års frivilligt arbejde i klubben, tak til Søren Krands for mange års 
bestyrelsesarbejde og tak til kunstgræsudvalget ved Henrik Marcher for deres store 
arbejde med at få den nye bane til klubben.   
Formandens beretning godkendt af forsamlingen 
 
3. Aflæggelse af regnskab. 
Lena fremlægger regnskab 2020 med gennemgang af overordnede tal. Spørgsmål 
angående udgifter til trænerlønninger mv.  
Årsregnskabet blev vedtaget af forsamling.   
 
4. Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 
 
5. Fremlæggelse af budget for indeværende år, samt fastsættelse af 
kontingentsatser for dette år.  
Bestyrelsen ønsker at fastholde de samme kontingentsatser. Gennemgang af budget 2021.  
Begge dele vedtaget af forsamlingen. 
 
6. Valg af formand i ulige år. 
Bestyrelsen indstiller Michael Lynggaard som formand. Michael Lynggaard blev valgt af 
forsamlingen som ny formand. Michael beskrev for forsamlingen at grundet vedtægterne 
vil han stå officielt som formand, men at det vil være et formandskab med Lennart 
Laursen. 
 
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i ulige år. 
(På valg Søren - genopstiller ikke), Lennart(genopstiller) og Michael(genopstiller) 
Bestyrelsen foreslår Emil Saul og Mark Lyster Hansen som nye bestyrelsesmedlemmer. 
Begge blev valgt af forsamlingen. 
  
8. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen i lige år. 
Ingen på valg i år 
 
9. Valg af 1. og 2. suppleant. 
John Nielsen (genopstiller ikke) 
Mads Storm og Jakob Bukhave opstillede som suppleanter og blev valgt.  
 



10.  Valg af bilagskontrollanter 
Ole Traberg (modtager genvalg) 
Palle Bukhave (modtager genvalg) 
Begge valgt af forsamlingen. 
 
11. Evt. 
Lena overrækker Tonni en gave som tak for tiden som formand.  
 
 
 
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 23/8 2021 
 
Formand: Michael Lynggaard 
 
Næstformand: Lennart Laursen 
 
Kasserer: Lena Larsen 
 
Bestyrelsesmedlem: Craig Moffat 
 
Bestyrelsesmedlem: Jan Mars 
 
Bestyrelsesmedlem: Emil Saul 
 
Bestyrelsesmedlem: Mark Hansen 
 
Suppleant: Mads Storm 
 
Suppleant: Jakob Bukhave 
 
 
 
 
 


