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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

 Pauli Christensen foreslog Torben Weiss, som valgtes. 

 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen ikke var indkaldt i 

  overensstemmelse med foreningens vedtægter, idet tidsfristen var overskredet. 

 Dette var en følge af den midlertidige suspendering af forsamlingsfriheden, indført 

 for at begrænse smittefaren under Coronapandemien. 

 Generalforsamlingen accepterede begrundelsen og bekræftede generalforsamlingens 

 lovlighed under de givne forudsætninger. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

 På dirigentens opfordring udsatte generalforsamlingen at vælge stemmetællere til et 

 evt. behov herfor. 

3. Hovedformandens beretning v/Pauli Christensen 

 

 Pauli Christensen aflagde beretning, som kan læses på foreningens hjemmeside. 

 Fritz Jüngling påpegede at den påtænkte udvidelse af hal 1 ville blive foreningens 

 absolut allerstørste økonomiske disposition og dermed forbunden risiko. 

 Formanden bekræftede dette og henviste til senere uddybning af spørgsmålet. 

 Natasja efterlyste flere unge i foreningens bestyrelse. 

 Formanden tilsluttede sig det samme ønske, men måtte erkende at det endnu ikke er 

 lykkedes at få flere unge på posterne. 

Dog, som nævnt i beretningen, har der i det forløbne år været afholdt et 

Trænerspireforløb under DGI, der på trænersiden har givet potentielle emner. 

 Lis Hansen opfordrede til mere udbredt anvendelse af Facebook og andre sociale 

 midler, som anvendes meget af unge. 

 Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

 

4. Revideret regnskab v/Dorthe Toftebjerg. 

 Dorthe Toftebjerg gennemgik regnskabet.  

 Jørgen Ypkendanz bad om uddybning af leasingsaftaler. 

 Det redegjorde Dorthe for. 

 Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
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4.a. Revideret Hal. regnskab v/ Aage Jørgensen. 

 Indledningsvis gennemgik Finn Hansen, hvad der var sket i løbet af 2019 i og med 

 hallerne samt forventninger til 2020. 

 Finn gennemgik forløbet med beslutninger om udbygningen af Hal1 og 

 redegjorde for de økonomiske forhold. 

 

 Aage Jørgensen gennemgik regnskabet. 

 Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. 

  

5. Indkomne forslag. 

 Der var ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg.   Følgende valgtes: 

a. Hovedkasserer: Dorthe Toftebjerg  genvalgtes 

b. 3 medl. Til FU: Finn Hansen og Lotte Jensen genvalgtes 

c. 2 suppleanter til FU: Morten Kryger og Christina Blankholm  genvalgtes  

d. 2 hovedrevisorer: Brian Hemmingsen og Maiken Hørsted genvalgtes 

 1 revisorsuppleant: Aage Jørgensen  genvalgtes 

Tune-Hallernes forretningsudvalg: 

e. formand:  Finn Hansen    genvalgtes 

 Kasserer:  Aage Jørgensen  genvalgtes 

 2 best.medl.  Christian Hansen og Lise Persson genvalgtes  

 2 suppleanter: Michael Olsen og Peter Hørsted genvalgtes 

 

  

7. Eventuelt. 

Intet. 

Pauli Christensen takkede dirigenten for sikker styring af generalforsamlingen. 

 

Claus Christiansen 

referent 

 


