Generalforsamling Opstrammeren 31. marts 2022
Tidspunkt: Kl. 19.00 på Månen
Referent: Josefine Maier

Referat
1

Valg af dirigent

2

Erik Petersen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig.
Valg af stemmetællere

3

Blev udskudt til eventuelt behov
Formandens Beretning (vedlagt som bilag)
Formand Lars Friis præsenterede bestyrelsesmedlemmerne.
Beretningen blev herefter fremlagt af Lars Friis og taget til efterretning.
Lars Friis sluttede af med at takke alle instruktører og frivillige hjælpere, takke de loyale medlemmer,
takke revisor Søren Mikkelsen, takke journalist Flemming Just, takke faste sponsorer og støtter, takke
bestyrelsen og give en særlig tak til centerleder Randi Christiansen.

4

Medlem Andreas Johnsen takkede for en formidabel beretning og for en flot informativ hjemmeside. Han
gjorde opmærksom på, at Norlys har en pulje på 15 millioner kroner, hvorfra der kan søges midler til
eksempelvis træningsmaskiner. Han foreslog at søge til et par romaskiner.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt af formand Lars Friis og enstemmigt godkendt.

5

Medlem Andreas Jonsen spurgte til, hvilken opvarmningskilde Opstrammeren bruger, og Lars Friis
svarede at der bruges fjernvarme.
Fastlæggelse af kontingent

6

Uændret kontingent
Fremlæggelse af næste års budget
Budgettet blev fremlagt og gennemgået af Lars Friis. Budgettet blev taget til efterretning.

7

Medlem Karl Erik Mikkelsen spurgte, hvorfor Opstrammerens bygninger afskrives over 20 år og ikke 50
år, som er almindeligt for bygninger der ejes. Formand Lars Friis svarede, at vi bor i lejede lokaler og vor
investering i ”indretning af lejede lokaler” afskrives over perioden med uopsigelig lejekontrakt, 20 år.
Indkomne forslag
Dirigent Erik Petersen gjorde opmærksom på, at forslag kan vedtages med minimum 2/3 af de fremmødte
medlemmer.
Bestyrelsen, ved formand Lars Friis, fremsatte forslag til følgende ændringer i foreningens vedtægter:
1.

§11, Regnskab og Budget - ordlyd: ”Regnskab revideres af ekstern revisor” erstattes med
”Regnskab udarbejdes med assistance af ekstern revisor”.
Argumentation for ændring er at ”revision” er særdeles dyr, i niveau kr. 50.000, og vor eksterne
revisor Søren Mikkelsen har , af omkostningsmæssige hensyn, foreslået anførte ændring.
Forslaget blev vedtaget.

2.

§ 7, Kontingent – afsnit vedr. indeksering og stigning udgår og erstattes med følgende ordlyd:
”Ændringer i kontingent skal godkendes af generalforsamlingen”
Forslaget blev vedtaget
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3. § 9, Generalforsamling - ordlyden for indkaldelse ændres således:
”… ved bekendtgørelse i en de lokale ugeaviser” erstattes med
”.. ved opslag i foreningens lokaler, og på foreningens hjemmeside, samt meddelelse via
foreningens Facebook”
Dagsorden ændres, idet punkt 2 – Valg af stemmetællere – udgår og ny tilrettet ordlyd vil være:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab for det forløbne år
4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for næste år
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Forslaget blev vedtaget
Valg til bestyrelse

9

Jannie Skovshoved var på valg og blev genvalgt
Bent Glerup var på valg og blev genvalgt
Valg af suppleanter til bestyrelse

10

Lærke Cecilie Pedersen var på valg og blev genvalgt
Valg af revisor

11.

Statsautoriseret revisor Søren Mikkelsen var på valg og blev genvalgt
Evt.
Der var ingen kommentarer.
Formand Lars Friis takkede dirigent Erik Petersen og de fremmødte medlemmer.
Centerleder Randi Christiansen takkede dirigent Erik Petersen, journalist Flemming Just, bandet The
Clowns for underholdning, Lene for at ville hjælpe med bogføring, formand Lars Friis og bestyrelsen og
medlemmerne for deres opbakning.
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