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7. Valg
På valg:
a. Formand: Leo Andersen for 1 år
b. Kasserer: Hanne Lühdorf for 2 år
c. Bestyrelses medlem: Lone Thomsen for 2 år
d. Suppleant: For 1 år
e. Bladudvalget: Kirsten Hansen for 2 år
f. Bladudvalget suppleant: John Hansen for 1 år
g. 2. Revisor: Thomas Kragh for 2 år
h. Revisor suppleant: Jimmy Johansen for 1 år
8. Offentliggørelse af H.B.
9. Eventuelt

Modtager ikke genvalg

1. Valg af dirigent.
Ole Ansbjerg (DHIF)
2. Valg af referent
Maria Laursen
3. Valg af stemmeudvalg
Susanne Hjelmqvist
Kenneth Brøndal
4. Forretningsudvalget / Bladudvalgets beretning
Leo læste forretningsudvalgets beretning op.
Kirsten havde ikke en beretning med fra bladudvalget. Hun henviste til sit forslag, som også
fortæller, hvordan situationen ser ud i bladudvalget.
Lone fra Lindehaven fortalte, at hun ikke har en beretning, da afdelingen muligvis lukker,
og derfor ikke har afholdt årsmøde. Hvis man mod forventningen kommer til at forsætte på
Lindehaven vil man holde et ”årsmøde”.
Morten (afgående formand) fra fodbold fortalte de har vundet guld og sølv til DM i
september 2010. Der er kommet ny bestyrelse, og de har fået fordelt opgaverne imellem sig.
Jimmy fra autist svømning fortæller, at det går godt.
Leif Aage fra gymnastik fortæller, at man ikke kan være i kondirummet i Egebjerg hallen.
De har fået et lokale på Egebjergskolen, hvor de kan være. Der har dog været en del

problemer med at komme ind, da der skulle komme en vagt og låse op. Nu har de dog fået
en nøgle, så de selv kan låse sig ind. Udvalget har valgt at lukke ned, da der har været
frafald og derfor kun er få medlemmer tilbage i afdelingen.
Leo orienteret om at gymnastik og tandem kører pt. under FU, da man af forskellige årsager
ikke har kunnet vælge at nyt udvalg.
5. Regnskab
Hanne forklarede regnskabet.
Morten fra fodbold spurgte ind til ”deres” tal i regnskabet.
Hanne forklarede, at Parkskolens regnskab fremover bliver en del af samlede regnskab og
ikke som nu et særskilt regnskab.
6. Indkomne forslag
Forslag 1:
Forretningsudvalgets forslag vedr. LOVE.
Forretningsudvalget fremlagde et forslag til revision af foreningens love. Revisionen er til
dels baseret på en ny vejledning fra Ballerup Kommune vedr. Vedtægter for frivillige
foreninger. Samtidig havde Leo et ønske om at få nye øjne til at kigge på vores love efter
sidste års generalforsamling. Forslaget blev vedtaget. 1 undlod at stemme. Se de vedlagte
nye vedtægter som gælder fremover,
Forslag 2:
Tandem udvalgets forslag vedr. § 6 punkt 6 i de gamle LOVE.
Forslaget vedr. § 6 punkt 6 blev læst op under forslag 1. Bo Kalum (Fodbold) forslog, at
man kunne give frivillige i udvalgene ”løn” svarene til kontingentet.
Forslagsstilleren fik Leo’s tilsagn om, at tandemafdelingen kunne køre direkte under FU’s
ansvar, hvis der ikke kunne vælges en formand.
Forslaget udgik som følge af, at § 6 stk. 6 blev slettet i de nye vedtægter.
Forslag 3:
Bladudvalgets forslag vedr. blads fremtid.
Forslaget blev læst op.
Der blev snakket frem og tilbage, om man skulle forsætte – evt. lave bladet om til et
nyhedsbrev og evt. sende det ud som mail.
Det blev vedtaget at lave en nyhedsbrev 2 gange om året som brev med post til dem, der vil
have det, og som mail til dem, der vil have det. Bladudvalget skal snakke sammen med HB
om det tekniske i at få det ud på mail.
7. Valg
På valg:
a. Formand: Der kunne ikke vælges en ny formand, da ingen ønskede at påtage sig
hvervet.
Generalforsamlingen blev derfor stoppet, og der vil blive indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling inden udgangen af marts.

