
Referat fra møde i forretningsudvalget d. 10/1-17 

På Abrahamsens Gård kl. 19:30 til 21 

Deltagere: Bente, Steen, Peter og Ole.  

Referent: Ole 

 

Diverse orientering: 

  

Steen: Har været til møde med de andre klubber i trekant, og der vil blive en række træningsløb om 

torsdagen for de unge på torsdage i maj/juni. Lidt stævneagtigt setup med startbokse og lidt hygge og 

forplejning bagefter. På skift mellem klubberne. 

Ole: Har været til møde med formænd for SNAB, KOK, FROS og MELFAR for at give input til Flemming og 

Susanne før de skal mødes med DOF, Sportevent Danmark og Trekantområdet d. 23/1. Flemming vil gerne 

komme på generalforsamlingen og fortælle om WOC 2020. 

Der er klubledermøde d. 30/1. Ole og Peter tager med. Ole spørger Bent, om han vil med, da der er punkt 

omkring det ny reglement. 

Peter: Kristian Ølgård er blevet spurgt om han vil stille op som kasserer – det vil han lige tænke over. 

Bente: KUM er fastsat til d. 7-8/10 og indtil videre er det Poul Erik, der deltager i møder om KUM. 

 

Generalforsamling: 

Bodil spørges med hensyn til forplejning (Ole: - Bodil er spurgt) 

Inger spørges med hensyn til referat (Ole: - Inger er spurgt) 

Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages 

varsel ved JFS-Information evt. i Lokalavisen samt månedsplan. 

Det har stået i kalenderen på okgorm.dk i lang tid. Check med Karsten Kjær, JfS, at der annonceres i 

avisen.  (Ole) 

Der kommer en indkaldelse på okgorm.dk 

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 25. februar med følgende dagsorden:  

1. Valg af dirigent. Henrik Holm er spurgt (Ole) 

   2. Beretning. Kommer på hjemmesiden i uge 6 
 

   3. Regnskabsaflæggelse 

 

   4. Indkomne forslag.  

Forslag fra bestyrelsen: 

Ingen – indtil videre 



 

   5. Valg af ledelse i.h.t. § 5. 

På valg er : 

Kasserer – Peter (modtager IKKE genvalg) 

Formændene for følgende udvalg: 

Træningsudvalg – Jørgen Damgaard (modtager genvalg) 

Arrangementsudvalg – Bente H. Ringive (modtager genvalg) 

Talent- og Eliteudvalg– Pernille Buch (modtager genvalg) 

Ski- og motionsudvalg – Bjarke Wolf (modtager genvalg) 

       Valg af klubhusuvalg i.h.t. § 7 A 

På valg er : 

Hvem er på valg ??  

    

   6. Eventuelt. 

Steen Holmegaard vil fortælle om planerne for børne- og ungdomsudvalgets arbejde og søge input fra 

forsamling. 

Flemming fra SNAB vil fortælle om WOC  2020 

……………………………………………………………………… 

 

Bente ønsker en mere struktureret generalforsamling, så det vil vi tilstræbe, bl.a. ved at give dirigenten en 

bedre køreplan for aftenen, og ved at forsyne dagordenen med en tidsplan. 

En tidsplan kan se sådan ud: 

19:00 – velkomst – sang – valg af dirigent 

19:10 – Beretning – 20. min.: Ole laver et kort sammendrag med highlights fra udvalgenes beretning. 

Herefter kan der forsamlingen kort kommentere og spørge. Vi deler ikke beretningerne ud – de findes jo på 

hjemmesiden. 

 

19:30 – Regnskab – 15 min. 

19:45 – Indkommende forslag (indtil videre ingen) 

19:50 – Valg 

20:00 – Kaffepause  og punktet Evt. herunder indlæg/oplæg v/Steen (20 min.) og WOC 2020 v/Flemming 

Jørgensen (20 min). 

Kl. 21 forventer vi at kunne slutte af. 

 



 


