
Referat af Generalforsamling i G.L.I.F 

 

Tirsdag den 11. august 2020 kl. 19.30 
 

Tilstede: Martin Klintworth (Floorball), Niels Larsen (kasserer), Tine Boysen (Gymnastik), Anders T. Jensen (fodbold), 

Søren Nielsen (Idræt om dagen), Frede Nedergaard (billard), Laila Andreasen (håndbold), Sanne Borg (tennis), Kate 
Jeppesen (tennis), Anders Kristensen (Gymnastik), Johanne Rauschenberg (floorball), Jørgen Tagmose (Idræt om 

dagen), Martin Nielsen (håndbold), Palle G. Petersen, Bodil Schultz, Frits Kjær (billard), Kurt Christensen (billard), 
Henrik Thomsen (billard), Lene Hansen (gymnastik), Linette Christensen (håndbold), Anne Scharstein (sekretær), 

 

 

Punkt  Dagsorden Bemærkninger 

1.  Valg af dirigent og 

stemmetællere 

 

Frede Nedergaard blev foreslået som dirigent og blev valgt. 

 

Frede erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet med annon-

cering i Ugeavisen i marts og i Sognebladets i flere omgange i februar, 

marts, maj og juni måned. 

 

Som stemmetællere blev valgt Palle G. Petersen og Jørgen Tagmose. 

2.  Formandens beret-

ning 

Martin Klintworth fremlagde Peter Wildt Kristensens formandsberet-
ning, da Peter havde forfald pga sygdom.  

 
Beretningen blev godkendt. 

 

Frede tilføjede, at der er samlet 621.700 kr. ind til Multibanen. De re-
sterende ca. 100.000 kr. håbes dækket af bl.a. ansøgning om restfi-

nansiering på 80.000 kr. ved DGI.  
Går det som forventet påbegyndes etableringen i dette efterår. 

 

Der blev spurgt ind til forventet resultat for 2020 efter Covid-19.  
Der forventes ikke et overskud for 2020. 

 

3.  Regnskab v/ kasserer Niels Larsen fremlagde regnskabstallene for 2019 
Årets resultat i 2019 er et overskud på kr. 150.880 mod budgetteret 

overskud på kr. 7.045,- 
 

Der var efterfølgende enkelte afklarende spørgsmål til regnskabspo-
ster, som blev forklaret. 

 

Niels gennemgik budgettal for de enkelte udvalg for 2020, hvor der in-
den Covid-19 forventedes et overskud på kr. 10.320.  

Resultatet forventes nu at blive et forhåbentlig lille underskud pga 
manglende kontingenter og aflysning af arrangementer ifm Corona-

lukningen. 

 
Regnskabet blev efterfølgende godkendt. 

 

4.  Udvalgsformændenes 

beretninger 

Udvalgsformændenes beretninger var lagt frem til gennemsyn på alle 
borde til mødet.  

Alle beretninger har ligget til gennemsyn i hallens cafeteria siden 
marts. 

 

Beretningerne blev godkendt. 
 

5.  Indkomne forslag Bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af vedtægt, så den lever op 

til retningslinjerne fra DGI. 

 

Alle ændringer blev gennemgået og spørgsmål blev besvaret. 
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Forslaget til ny vedtægt blev godkendt med ændring af følgende tekst 

i § 7, afsnit 3 ”Valgbar som revisor er personer, der er fyldt 18 år.” 

 

Vedtægt godkendes endelige på ekstraordinær generalforsamling den 

25. august kl. 19.00. 

 

Der er ikke indkommet øvrige forslag. 

6.  Valg af formand Peter Wildt Kristensen ønsker genvalg og blev valgt som formand for 1 

år. 

 

7.  Valg af kasserer 

(ulige årstal) 
Ikke relevant 

8.  Valg af sekretær (lige 

årstal) 

 

Anne Scharstein ønsker genvalg og blev valgt som sekretær for 2 år 

9.  Valg til udvalg • Badminton: 

Maria Bønnelykke ønsker at fortsætte i sin nuværende aftale som kon-

taktperson ved badminton. 

 

• Billard: 

Erik Madsen er på valg og ønsker ikke genvalg.  

Frits Kjær blev valgt for 2 år. 

 

Hans Oscar Kiilerich, Knud Erling Sørensen og Andreas Jensen afgår 

uden for tur. 

Kurt Kristensen, Kurt Møller og Henrik Thomsen blev valgt for 1 år. 

 

• Fest & Ide: 

Trine Meinild er udtrådt af udvalget og som formand. Annette Jæger er 

trådt ind i udvalget som formand 

 

• Floorball: 

På valg er Michael Langendorff og Johanne Rauschenberg som begge 

ønsker genvalg. Karsten Højbo Andersen ønsker ikke genvalg og Mi-

kael Frisgaard Sørensen ønsker at udtræde for tid. 

Mads Møbjerg indtræder i udvalget.    

 

• Fodbold: 

Allan Thomsen, Anders T. Jensen og Mikkel Heibøl Jensen er på valg. 

Allan Thomsen ønsker ikke at genvalg, Mikkel Heibøl Jensen ønsker at 

fortsætte som suppleant. Derudover ønsker Helle Jensen at træde ud 

af udvalget. 

Valgt blev Morten Thorsted, Annemette Kruse Nedergaard, Anders-Jør-

gen Nordby og Bjarne Davidsen. 

 

• Gymnastik: 

Tine Boysen, Majbritt Ravn Nielsen og Annemette Jæger er på valg. 

Tine ønsker genvalg for 1 år. Majbritt og Annemette genopstiller ikke. 

Der er pt ikke forslag til kandidater.  
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• Håndbold: 

Linette Christensen, Martin Nielsen og Bo Grann Hermansen er på valg 

og ønsker alle genvalg. De blev valgt. 

 

• Idræt om dagen: 

Lisbeth Nissen og Jørgen Tagmose er på valg. Lisbeth ønsker ikke gen-

valg. 

Jørgen Tagmose og Bodil Schultz blev valgt. 

 

• Tennis: 

Trine Ramsing og Janne-Lykke Rohde Langballe Nielsen er på valg og 

ønsker ikke at genopstille. 

Der er pt ingen kandidater. 

 

10.  Valg af revisor og 

suppleant (lige års-

tal) 

 

På valg er Linda Kristensen og Poul Jæger.  

Linda Kristensen ønsker genvalg og blev valgt. 

Poul Jæger ønsker ikke genvalg - Anders T. Jensen blev valgt 

 

Eksterne revisorer er fortsat Deloitte, Esbjerg (vælges ikke på general-

forsamlingen ifølge vedtægterne) 

11.  Eventuelt Frede Nedergaard oplyste at Billard har haft udfordringer med online-

betaling i Klubmodulet (systemet ”fryser”) Niels Larsen kontakter Klub-

modul. 

 

Frede Nedergaard takkede derefter for god ro og orden og erklærede 

generalforsamlingen for afsluttet. 


