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Referat fra GF 28.2.2017 
Bestyrelsen : Komplet  
Fremmødte : 34 
I alt: 34 
 
 

1. Valg af dirigent og referent: 
 
Dirigent: Jan Granquist 
Referent: Britta Lange 
 

Jan fortalte om de juridiske forhold, vedr. indkaldelse, afstemning. Konstaterede at generalforsamlingen 
var lovlig indkaldt. 

 
 

2. Formandens beretning 
Tak til formanden for en fyldestgørende beretningen. 
Beretningen godkendt af alle medlemmer. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2016 til godkendelse 
Regnskab godkendt af alle medlemmer. 

 
4. Behandling af evt. indkomne forslag 

Ingen indkommende forslag  
 
Fremlæggelse af budget for 2017 til godkendelse 
- herunder fastsættelse af kontingent – uændret 200,- kr. 
Spørgsmål : Jan Granquist - Efter hvilke regler får vi tilskud fra kommunen? 
Svar : Ole – Vi får for alle medlemmer op til 25 år. Dette gælder også får spinning. Når der er 
trænere på kursus for vi op til 75% af udgiften dækket af kommunen. Max 750,- kr.   
Budget og næste års kontingent godkendt af medlemmer. 

 
5. Valg af kasserer for 2 år 

Ole Nysom genopstiller (valgt)  
 

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
Britta Lange (udtræder) 
Claus Gudmundsson (udtræder) 
Steen Jørgensen (udtræder) 
 
Bestyrelsen forslår nye medlemmer for 2 år 
Jesper Ritsmer Stormholt (valgt) 
Jan Sørensen (valgt) 
Denis Nordbjerg (valgt) 
 
 
2 suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år: 
 
Steen Waarkjær (valgt) 
Olav Brusen (valgt) 
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7. Valg af revisor og revisorsuppleant, begge for 1 år 

 
Michael Hartz (valgt) 
John Høybye (valgt) 
 

8. Eventuelt 
 
Thomas takker afgående medlemmer for samarbejde og indsatsen i bestyrelsen. 
Britta, Claus og Steen holder ligeledes kort afskeds/takketale. 
 
Spørgsmål : Michael Granlund – Sportswear i Greve Centret lukker. Er der aftale på bedding med 
andet firma ? 
Svar : Thomas – Aftalen med Sportswear løber året ud omkring de store tøjpakker, så som 
trænertøjet. Bestyrelsen vil tage emnet op, så der findes en løsning for medlemmer også. 
 
Kommentarer : Bjørn West – SnowFun i Roskilde giver 10% rabat. 
 
Kommentarer: Claus Gudmundsson – Der er en aftale mellem Greve Trim og Craft. Sportswear er 
blot formidler af tøjet. Dette kan sagtens fortsætte fremadrettet selvom Sportswear lukker i Greve. 

 
Mødet er slut og Jan Granquist takker for god ro og orden. 

 
 
 


