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Referat generalforsamling 21. marts 2021 
 
1. Valg af dirigent og referent: 

- Referent: Mia Skovmark 
- Dirigent: Birger Krebs 

 
2. Formandens beretning 

- Fremlægges af Elsebeth Ulnits. Beretningen lægges på hjemmesiden 
 
3. Fremlæggelse af regnskab for 2020 

- Fremlæggelse af Lasse Tomra. 
- Der er ét spørgsmål: Hvordan er tilskud kommet ind i klubben? De øvrige tilskud er 

kommet ind fra covid-19-hjælpepakker/puljer 
 
4. Indkomne forslag  

- Der har ikke været indkomne spørgsmål. 
  
5. Valg 

- Valg af kasserer for 2 år – Dorte Brinkholm er villig til genvalg. Dorte Brinkholm bliver 
genvalgt for 2 år.  

- Valg af 1 medlem/næstformand for 2 år - Jesper Nydam Kold Nielsen er villig til genvalg. 
Jesper Nydam Kold Nielsen bliver genvalgt for 2 år. 

- Valg af 1 medlem/sekretær for 2 år – Mia Skovmark er ikke villig til genvalg. Cathrine valgt 
stiller op. Cathrine Ravn Andersen bliver valgt for 2 år. 

- Valg af 1 medlem/damesenior repræsentant for 2 år – Cathrine Ravn er ikke villig til 
genvalg. Mia Skrubbeltrang bliver valgt for 2 år. 

- Valg af børne-ungerepræsentanter for 1 år: 
o Børnerepræsentant: Jens Ulnits er ikke villig til genvalg for de små til U11. Her er 

ikke nogle, der har stilt op. Bestyrelsen finder. 
o Ungerepræsentant: Mogens Roed er ikke villige til genvalgfor U13 til U19. Mads 

Skaarup Pedersen bliver valgt for 1 år. 
- Valg af NUT - repræsentant for 1 år – Thomas Kloster er villig til genvalg. Thomas kloster 

bliver genvalgt for 1 år. 
- Valg af revisor for 1 år – Thomas Tomra er villig til genvalg. Thomas bliver genvalgt for et 

år. 
- Valg af revisorsuppleant for 1 år. Heine Larsen bliver genvalgt for et år. 

 
6. Eventuelt 
 
Jesper Nydam Kold Nielsen opfordrer til, at man kontakter bestyrelsen, hvis man har forslag til, 
hvordan der startes op igen på en god måde og hvordan det bliver godt at være medlem post-
covid19-nedlukning (her tænkes i sociale arrangementer). 
 
Inger Larsen fortæller, at hun er i gang med at sortere historisk materiale og giver det til SIFA. 
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Birger Krebs: Den 16. april er der et nyt arrangement i samarbejde med RKG. Online ølsmagning på 
tværs af de to klubber. Pris 200 kroner og håb om omkring 300 deltagere. 


