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Referat af: 

Ordinær generalforsamling 
 

Torsdag den 3. juni 2021 kl. 19.00 

Industrivej 46, Roskilde 

 

Referat 
 

ad 1) Valg af dirigent og referent 

Karsten H. Larsen blev valgt som dirigent. 

Benny Østerbye blev valgt som referent. 

 

ad 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formand Pia Skovborg fremlagde bestyrelsen beretning, som hænges op i klubben og lægges ud på 

vores hjemmeside.  

Beretningen var lidt anderledes i år pga. Corona. Bestyrelsen har været noget bekymret for klubben 

under nedlukningen. Medlemmer har dog holdt fast og der er kommet flere nye til, så det er rigtig 

godt. Der har kun været en smule stævne aktivitet og der har også været aflyste stævner. Klubben 

har været i stand til at investere en del penge i udstyr, både inde og ude. Så nu vi er klar til at få gang 

i aktiviteterne. 

Beretningen blev godkendt. 

 

ad 3) Fremlæggelse af årsregnskab 

Kasserer Jannick Loumann gennemgik regnskabet, som var blevet hængt op i klubben forinden. 

Der har været en del ekstra udgifter til rengøring, men fordi medlemmerne har holdt fast i klubben, 

har der været penge til det. Vi er kommet fornuftigt ud af 2020. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

ad 4) Fremlæggelse af budget. 

Kasserer Jannick Loumann gennemgik budget for 2021.  

Bestyrelsen har valgt at fremlægge et lidt forsigtigt budget, da vi ikke ved hvornår vi kommer ud af 

alle Corona restriktionerne.  

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

ad 5) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen forslår at kontingentet fortsætter uændret i 2021, da vi stadig vil have øget udgifter til 

rengøring og måske også til en bogholder / Administrator.  

Kontingentet blev godkendt af generalforsamlingen. 
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ad 6) Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen forslag. 

 

ad 7) Valg 

Formanden var ikke på valg.  

Kasserer er på valg og Jannick ønsker ikke genvalg. Der var ingen som meldte sig til kasserer posten, 

så den er Vakant. 

Sekretær er på valg. Benny genvalgt. 

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

Christian Remie Jensen blev genvalgt. 

Jimmy Dahl Værnskjold blev genvalgt. 

Karsten H. Larsen ønskede at trække sig, hvis der var en anden som havde lyst til at træde ind. Og 

Peter Sørensen vil gerne give en hånd med, så Peter blev valgt ind og Karsten overgår som 

bestyrelses suppleant. 

Rasmus Bugge Ottesen som har været bestyrelses suppleant, blev valgt til bestyrelsen. 

Suppleant til bestyrelsen. Maria Albrecht Hansen ønsker ikke genvalg. 

 

Revisorer, Joakim Jørgensen og Fouadi S. J. Bagi blev genvalgt.  

 

ad 8) Eventuelt 

Der blev talt om muligheden for at vi selv kan stå for en del af Corona rengøringen, da denne 

koster os ca. 3.000 kr. / md. Bestyrelsen vil prøve at finde på en løsning og melder ud, når denne 

er klar. 

Vi har 27 tilmeldte atleter til Roskildes Stærkeste. Afsæt dagen og giv en hånd med. 

Klubben køber et nyt telt til URAK. 

Naboen har klaget over højt musik, så vis hensyn. Hvis du vil høre høj musik, så skal tage din 

hovedtlf. På. 

 

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30, hvor dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. 

 

 

 

 

Benny Østerbye  Karsten H. Larsen 
Referent    Dirigent 

 


