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Generalforsamling mandag d. 29. juni 2020 
Køge Bugt Gymnastikcenter, Ravnsborgvej kl. 20.00 

 
 

Ernst bød velkommen til 9 fremmødte. 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
 Dirigent – Søren Madsen 
  Stemmetællere – Manuel Cerqueira 

Generalforsamlingen var varslet minimum 14 dage før – den 10. juni i Ugeavisen 
Køge. 

  
2. Et medlem af bestyrelsen fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse 
 
 Ernst fremlagde bestyrelsens beretning. 
  

Ernst sluttede beretningen med en stor tak til alle frivillige og aktive i foreningen. 
 
 Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
 
3. Økonomiansvarlig aflægger revideret regnskab til godkendelse samt forelægger 

budget for næste regnskabsperiode. 
  

Lisa Thorsted fremlagde regnskabet for 2019 og budget 2020. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Indkomne forslag 
o Ingen indkomne forslag 
 

5. Valg til bestyrelsen 
 På valg er: 

• Ernst Lykke Nielsen. Ønsker genvalg. 

• Christian Hansen. Ønsker genvalg. 

• Lisa Thorsted. Ønsker genvalg. 

• Charlotte Cerqueira. Ønsker ikke genvalg. 

• Inger Marie Hansen. Ønsker ikke genvalg. 
Genvalg til Ernst Lykke Nielsen, Christian Hansen og Lisa Thorsted. 

 
Valg af suppleanter 

• Claus Løndal. Ønsker genvalg 

• Andreas Kristensen. Ønsker genvalg 
Genvalg til begge. 

 
6. Valg af kritisk revisorer og kritisk revisorsuppleanter 

Kritisk revisor. Johnny Andersen. Ønsker genvalg.   
Kritisk revisorsuppleant vælges for et år.  
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• Kritisk revisorsuppleant. (vælges for et år)  
Kandidat: Anette Herstal Olsen – valgt for et år. 

Genvalg til Johnny Andersen og Anette Herstal Olsen 
 

7. Valg af én person til repræsentation i bestyrelsen for Køge Bugt 
Gymnastikcenter 

  

• Ken Kristensen valgt for to år i 2019.  
 
8. Eventuelt 

 
Jubilæumsfest – bliver det til noget? (Søren)  
Jubilæumsudvalget skal mødes efter sommerferien og så bliver der lavet en ny plan 
for jubilæumsfejringen, da den oprindelige plan er sat ud af spil pga. corona 
situationen. 
 
Ernst takkede for fremmødet og glæder sig til det fremtidige arbejde med bestyrelsen.  
Tak til Søren for at guide os kyndigt gennem generalforsamlingen og tillykke til de 
valgte og genvalgte. 

 
Hermed var generalforsamlingen officielt afsluttet.  

 
 


