
Referat af generalforsamling for Frederiksberg Senior Motion den 31. januar 2019 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning. 

5. Forelæggelse af regnskab for 2018 og budget for 2019. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

 a. Der er kommet 2  forslag til vedtægtsændringer (se bilag 1) 

8. Valg af formand. 

 a. Karina Ildor Jacobsgaard ønsker at trække sig. Bestyrelsen indstiller Birthe Nilsson for 

     1 år. 

9. Valg af  næstformand. 

 a. Stina Ildor Jacobsgaard ønsker at trække sig. Bestyrelsen indstiller Susanne Hansen for 

     2 år. 

10. Valg af kasserer. 

 a. Hanne Andersen ønsker at trække sig. Bestyrelsen indstiller Inger Kuni for 2 år. 

11. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller Bjarne Nielsen 

12. Valg af revisorsuppleant. 

13. Evt. 

 

Karina bød de 47 fremmødte medlemmer velkommen og viste den lille film: Gang i Fredrriksberg. 

 

Ad. 1. Valg af dirigent. 

 Jørgen Overbye blev valgt. 

 

Ad. 2. Valg af referent. 

 Susanne Hansen blev valgt. 

 

Ad. 3.  Godkendelse af dagsorden. 

 Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad. 4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning. 

 Karina forelagde beretningen, som også ligger i skriftlig form som bilag til indkaldelsen til 

 generalforsamling. Beretningen blev godkendt. 

 

Ad. 5. Forelæggelse af regnskab og 2018 og budget for 2019. 

 Karina gennemgik regnskabet og der var spørgsmål vedr. indtægten på 103.000 kr. 

 Karina forklarede at beløbet er et opstartstilskud fra Spring for livet, som foreningen havde 

 søgt og fået bevilget. Tilskuddet gives typisk kun en gang, men der er mange andre puljer og 

 fonde som man kan søge. Karina vil informere den nye bestyrelse om disse muligheder. På 

 sigt er det meningen at foreningen skal hvile i sig selv via kontingenterne.  

 Karina oplyste også at det er gratis at bruge lokalerne og hallerne når man er en godkendt 

 forening. 

 Herefter blev regnskabet godkendt. 

 Karina gennemgik budgettet, og fortalte derudover at vi nu er lige omkring 100 medlemmer. 

 Der blev spurgt om om det ikke ville blive nødvendigt med flere aktiviteter og 

 instruktørlønningerne som følge deraf ville stige, når der forventes en stigning til 200 

 medlemmer i løbet af 2019. Karina svarede at der burde være plads nok på holdene, så man 



 må tilpasse sig lidt, og deltage på de hold, hvor der er plads.  

 Budgettet blev herefter godkendt. 

 

Ad. 6. Fastsættelse af kontingent. 

 Det blev foreslået at kontingentet for 2019 er uændret på 400 kr. pr. halvår. 

 Dette blev vedtaget. 

 

Ad. 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

 a. Der er kommet 2 forslag til vedtægtsændringer (se bilag 1) 

 Forslaget vedr. passive medlemmer og kontingent til passive medlemmer blev godkendt. 

 Forslaget vedr. en udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 3 til 5 blev godkendt. 

 

Ad. 8. Valg af formand. 

 a. Karina Ildor Jacobsgaard ønsker at trække sig. Bestyrelsen indstiller Birthe Nilsson for 

 1 år. Birthe Nilsson blev valgt. 

 

Ad. 9. Valg af næstformand. 

 Stina Ildor Jacobsgaard ønsker at trække sig. Bestyrelsen indstiller Susanne Hansen for 

 2 år. Susanne Hansen blev valgt. 

 

 Herefter blev der valgt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer: 

 Marion Faden og Dorrit Løhndorf  

 

Ad. 10. Valg af kasserer. 

 Hanne Andersen ønsker at trække sig. Bestyrelsen indstiller Inger Kuni for 2 år. 

 Inger Kuni blev valgt. 

 

Ad 11. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller Bjarne Nielsen. 

 Bjarne Nielsen blev valgt. 

 

Ad. 12. Valg af revisorsuppleant. 

  Knud Søemod blev valgt. 

 

Ad. 13. Eventuelt 

  Birthe Nilsson fortalte om ”Spring  for livet” dagen i Kedelhallen den 21. februar fra kl.  

 9.30 til 14.00 og opfordrede alle til at deltage. Aktiviteterne i Senior Motion vil være aflyst 

 denne dag. Der er gratis morgenmad, frokost og goodiebag til de første 300 deltagere. Jens 

 vil undervise i Floorball kl. 10.30 -  11.00 og Metteline vil undervise i dans og gymnastik kl. 

 12.00 – 12.30. Der vil vil være aktiviteter fra kl. 10.30 – 13.00 og underholdning fra kl. 

 13.00-14.00. Foreningerne vil også have en info-stand og Birthe opfordrede medlemmerne 

 til at stå  i vores stand, hvis der er interesse for det. 

 

 Susse Overbye fortalte at hun har arrangeret en fælles frokost den 26. februar kl. 12.30. 

 

 Karina sender en mail om Spring  for livet dagen og om den fælles frokost. 

 

 Flere medlemmer gjorde opmærksom på at der stadig er problemer med bookingsystemet. 

 Karina ville gerne hjælpe efter mødet og rapportere problemer videre til udviklerne af 

 systemet. Jørgen Overbye gjorde opmærksom på at der også findes en app, som hedder 

 Sportyfriends, hvor man kan tilmelde og afmelde sig holdene.  

 

 På forespørgsel blev det meddelt at der er lukket i vinterferien. 



 

Referatet er godkendt af bestyrelsen: 

 

 

_____________________________________________ 

Formand Birthe Nilsson 

 

 

_____________________________________________ 

Næstformand Susanne Hansen 

 

 

_____________________________________________ 

Kasserer Inger Kuni 

 

 

_____________________________________________ 

Bestyrelsesmedlem Marion Faden 

 

 

_____________________________________________ 

Bestyrelsesmedlem Dorrit Løhndorf 

 

 


