
 

 

Referat generalforsamling tirsdag d.18. februar 2014 kl. 19.00. 

Deltagelse: 39 

 

1. Valg af dirigent. 
 Lone Thomsen 

 
2. Valg af referent 

 Maria Laursen 

 

3. Valg af stemmeudvalg 
 Tove Krog – Leo Andersen 

 

4. Forretningsudvalget / Bladudvalgets beretning / Afdelingsudvalgene 

 
 Forretningsudvalget: Tom fremlagde beretningen. Der var ingen spørgsmål til beretningen, 

som derefter blev godkendt. Forretningsudvalgets beretning vil kunne ses i bladet. 

 

 Bladudvalget: Kirsten læste bladudvalgets beretning op. Der har været 2 nyhedsbreve i 

2013. Bladudvalgets medlemmer har været tilfredse med indholdet og med de indlæg, de har 

fået fra udvalgene. Der skulle gerne komme et nyt nyhedsbrev i april. 

 

 Fodbold: Martin som er ny formand for fodbold fremlagde sin beretning. Det har været et 
godt år sportsligt. Der er ca. 30 medlemmer. Der er kommet 1 ekstra træningsdag, så der nu 

er træning 3 gange om ugen. De har også fået nogle nye kontakter til andre klubber til 
træningskampe.   

 
 Boccia: Susanne læste boccia afdelingens beretning op. Der har været mange flotte 

resultater i regionsturneringen og til forbundsmesterskaberne både i individuel og hold.  
 

 Svømning: Anita, der er afgående formand, præsenterede den nye formand Birgitte Suhr. 

Hun fortalte lidt om sig selv og kunne oplyse, at der er ca. 110 aktive medlemmer. 

 

 Gymnastik: Leo fortalte at de er et lille stabilt hold på ca. 8-10 personer. Deres instruktør er 

stabil. De vil meget gerne have flere med på holdet, så interesserede kan bare møde op om 

tirsdagen kl. 18.15 i Kondirummet i Egebjerg hallen. 

  

 Autist idræt: Birgitte fremlagde sin beretning. Der har været et stabilt fremmøde, men de 

kunne godt bruge nogle flere børn. Derfor er der lavet en brochure, som vil blive lagt ud 

relevante steder. De håber, det giver flere medlemmer.  

 

 Tandem: I 2013 har der været cykling hver mandag i sommer sæsonen. Der er i alt 8 cykler. 

Der er cyklet både lange og korte ture. De har fået sponseret en tandemcykel fra Lions Club 
i Skovlunde. I vinterperioden mødes de 1. mandag i mdr. for at holde det sociale fællesskab 

ved lige. 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 Autist svømning: Allan der er afgående formand fremlagde sin beretning. Han har taget den 

nye formand Jesper med. De har fået et fantastisk hold af trænere, så der nu er mere fokus på 
svømningen. Trænerne har været med til at hæve niveauet for børnene.  

Da de nu kun er to trænere, har det været mulig at oprette et hold til. Så nu er der 4 hold og 
et snit på 5 børn på hvert hold. Der er pt. ingen venteliste. 

 

5. Regnskab 

 Hanne Lühdorf forklarede regnskabet udførligt. 

 Der er et overskud for 2013 på 39.173,33 kr. 

 Pr. 31-12-2013 er egenkapitalen på 351.437,33 kr. 

 Tove spurgte ind til løn udgiften på tandem piloter. Det går til, at piloterne får en flaske vin 

ved sæsonafslutning. 

 Kirsten spurgte ind til, hvorfor tandem kontoen står to steder. Hanne forklarede hvorfor. 

 Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Fastsættelse af kontingent  
 Da der sidste år var et pænt overskud, mener forretningsudvalget ikke, at det er nødvendigt 

med en kontingentstigning 

 Så derfor vil vi fortsætte med uændret kontingent. 

 

7. Indkomne forslag 

 Der er kommet to forslag vedr. vedtægterne fra forretningsudvalget.   
 FU’s første forslag om ændring af § 6 vedr. udsendelse af indkaldelse til generalforsamling 

på mail hvis medlemmet har oplyst en e-mail adresse. Det blev vedtaget. 
 FU’s andet forslag om rettelse af henvisningsnumre i § 9 – 10 – 15. Det blev vedtaget. 

 

8. Valg af FU medlemmer  

 

Formand: Tom Nielsen for 2 år  Valgt  

Kasserer: Der blev ikke valgt en ny kasserer. 
Formanden forklarede, at FU havde en aftale med en eventuelt ny kasserer, men 

vedkommende meldte fra dagen før generalforsamlingen. Formanden stillede derefter 

forslag om, at generalforsamlingen som øverst myndighed godkendte, at den hidtidige 

kasserer Hanne Lühdorf fortsætter, indtil der kan blive afholdt ekstraordinær 

generalforsamling med kun det ene punkt: Valg af kasserer på dagsordenen. Dette blev 

godkendt, så Hanne Lühdorf hjælper med regnskab indtil ekstraordinær generalforsamling, 

som er fastsat til d. 10. april 2014 kl. 19.00.  

FU vil bl.a. kigge på mulighederne for at lette arbejdsopgaverne for en fremtidig kasserer. 

Formanden appellerede til alle, om at være med til at finde en ny kasserer. 

Sekretær: Lone Larsen for 2 år  Valgt 
Da Lone Larsen ikke kunne være til stede på generalforsamlingen, havde hun afleveret en 

fuldmagt til FU. 

Bestyrelsesmedlem: Michael Eriksen for 2 år Valgt 

FU Suppleant Ole Froholdt: For 1 år  Valgt   
 

 
 

 



 

 

9. Valg af bladudvalgsmedlemmer 

 
      Bladudvalget: Rikke Hansen for 2 år   

      Bladudvalget suppleant: Tove Krog for 1 år  
 

10. Valg af revisor 
 

 1. revisor: Hanne Lühdorf for 2 år     
      Revisor suppleant: Martin Grindsted for 1 år   

   

Tillykke med valget til alle. 

 

11.  Offentliggørelse af H.B. 

 

 Formand:   Tom Nielsen 

 Kasserer:  Vakant 

 Sekretær:  Lone Larsen 

 Bestyrelsesmedlem: Lone Thomsen 

 Bestyrelsesmedlem: Michael Eriksen 

 FU suppleant:  Ole Froholdt 

 Bladudvalget:  Kirsten Hansen 

 Autist Parkskolen idræt: Birgitte Mogensen 
 Autist Parkskolen svømning:  Jesper Blankenborg 

 Boccia  Susanne Iskov 
 Fodbold:  Martin Grindsted 

 Gymnastik:  Leo Andersen 
 Svømning Lundehaven: Birgitte Suhr 

 Tandem:  Tove Krog 
 

12.  Eventuelt 
 Maria informerede om, at klubben er tilmeldt ordningen OK støtter lokalsporten. Det vil 

sige, at hvis man har et Ok benzinkort vil klubben få 6 øre for hver tanket liter benzin. Det 

kræver dog, at der er minimum 10 personer, der tilmelder sig ordningen. Pt. på ¾ år er der 

kun to, som har gjort dette. Så se at få et kort. 

 Tom meddelte, at der er store problemer med, at der holder almindelige biler på de P-

pladser, som er reserveret til handicapbiler tirsdag og torsdag. Tom opfodrede til, at de der 

bruger hallen de pågældende dage, husker deres medlemmer på, at de ikke må holde på de 

pladser, der er forbeholdt handicapbiler.  

 Tom takkede for indsatsen i årets løb til de afgående formænd og bød velkommen til nye 

formænd i afdelingerne. 

 Tom takkede Hanne og Maria for deres arbejde i FU. Hanne og Maria fik en meget flot gave 

som tak. 
 Dirigenten sluttede med at takke for god ro og orden. 

 
Mødet sluttede kl. 20.55 

 
 

______________________________ ___________________________ 
           Lone Thomsen   Maria Laursen 

              Dirigent          Referent 


