
Referat af Generalforsamling i G.L.I.F 

 

Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19.00 
 

Tilstede: Peter Wildt Kristensen (formand), Martin Klintworth (Floorball), Niels Larsen (kasserer), Tine Boysen (Gym-

nastik), Anders T. Jensen (fodbold), Søren Nielsen (Idræt om dagen), Frede Nedergaard (billard), Laila Andreasen 
(håndbold), Annemette Jæger (Fest og Ide), Edith Rasmussen (Idræt om dagen), Jørgen Tagmose (Idræt om dagen), 

Martin Nielsen (håndbold), , Frits Kjær (billard), Palle G. Petersen, Grethe Boysen, Anne-Mette Madsen, 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 i marts må-

ned (hvor generalforsamlingen blev udskudt pga Covid-19) og efterføl-

gende indkaldelse i maj måned 

 

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

2.  Formandens beret-

ning 

Peter Wildt Kristensen fremlagde formandsberetning, som 
blev godkendt. 

 

3.  Regnskab v/ kasserer Niels Larsen fremlagde regnskabstallene for 2020 
 

Årets resultat i 2020 er et lille overskud på kr. 2.796 kr. 
 

Glifs gave på 100.000 til multibanen må ikke bogføres som en driftsud-

gift og skal derfor føres som en anlægspost med afskrivninger. 
 

Regnskabet blev godkendt. 
 

4.  Udvalgsformændenes 

beretninger 

Udvalgsformændenes beretninger var lagt frem til gennemsyn på alle 

borde til mødet. Håndbold var ved en fejl ikke kommet med.  
 

Beretninger har desuden ligget (og ligger fortsat) tilgængelige på 

glif.gørding.dk. 
 

Beretningerne blev godkendt. 
 

5.  Indkomne forslag Bestyrelsen fremlagde forslag til ændring af vedtægt, så generalfor-

samlingen godkender kontingent (krav fra Esbjerg Kommune), samt 

ændring om, at annoncering af generalforsamling sker i Sognebladet 

og på de sociale medier. 

 

Forslaget til ny vedtægt blev godkendt. 

 

Der er ikke indkommet øvrige forslag. 

 

Der blev drøftet kontingentfastsættelse for billard, hvor der tidligere er 

betalt et kontingent til GLIF og derudover brugerbetaling i forbindelse 

med turneringer. Denne ordning ønsker Billard genindført. 

Det tages op som et punkt på bestyrelsens konstituerende møde. 

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

år. 
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7.  Valg af kasserer 

(ulige årstal) 
Niels Larsen ønsker genvalg og blev valgt som kasserer for 2 år. 

8.  Valg af sekretær (lige 

årstal) 

 

Ikke relevant. 

9.  Valg til udvalg • Badminton: 

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

taktperson ved badminton. 

 

• Billard: 

Kurt Christensen, Kurt Møller og Henrik Thomsen blev genvalgt for 2 

år.  

 

• Fest & Ide: 

Annemette Jæger, Bo Grann Hermansen, Stine Blach Egegaard Niel-

sen, Jane Davidsen og Mikael Kruse Nedergaard blev genvalgt for 2 år. 

  

Byfestudvalg:  

Susanne Christensen, Susanne Bøgh, Laila Poulsen Miene, Morten 

Thorsted, Steffen Thuesen og Glen Bøgh blev genvalgt for 2 år. 

 

• Floorball: 

Martin Klindtworth, Michael Hansen og Malene Vilhelmine Sørensen var 

på valg og blev alle genvalgt for 2 år. 

  

• Fodbold: 

Jesper Hansen er i 2021 indtrådt i udvalget.  

 

• Gymnastik: 

Anders Kristiansen, og Lene Hansen er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Som nye medlemmer blev følgende valgt for 2 år: Natascha Nina Niel-

sen, Christel Bonnerup Tonnesen, Mina Søllingvrå Madsen, Anne-Mette 

Madsen og Karina Jensen. 

 

• Håndbold: 

Laila Andreasen og Lene Vendelbo Sørensen Mølgaard er på valg og 

ønsker ikke genvalg. 

Marianne Jensen blev valgt. Udvalget forsøger selv at supplere op med 

endnu et medlem. 

 

• Idræt om dagen: 

Metha Tonnesen og Søren Nielsen er på valg. Metha Tonnesen ønsker 

genvalg og blev valgt. Søren Nielsen ønsker ikke genvalg. Edith Ras-

mussen blev valgt. 

 

• Tennis: 

Sanne Borg og Kate Jeppesen er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Der er pt ingen kandidater. Peter Wildt Kristensen fungerer derfor som 

formand for udvalget og forventer efter møde på tordag vedr. padel 

tennis at kunne supplere udvalget med flere medlemmer. 
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Referent     Dirigent 

 
 

____________________________________  ____________________________________ 
Anne Scharstein    Frede Nedergaard 

 

 
 

 
 

 

 

10.  Valg af registrerete 

revisor 

Eksterne registrerede revisorer er fortsat Deloitte, Esbjerg 

11.  Valg af revisor og 

suppleant (lige års-

tal) 

 

 

 

Ikke relevant 

12.  Eventuelt Peter Wildt Kristensen orienterede om planerne for at få padel tennis 

til Gørding. Gørding Hallens Venner har udtrykt ønske om at være 

med. Der afholdes møde på torsdag og 3 firmaer indkaldes til at give 

tilbud på etablering af bane. Herefter skal der søges midler ved diverse 

fonde. 

Hallen ønsker muligvis også at deltage og medfinansiere restbetaling 

50/50 med Glif. 

 

Det påtænkes, at der betales et fast tennis-kontingent, men at øvrige 

brugere kan leje banen på timebasis i de tidsrum der ikke er reserveret 

til kontingentbetalerne. 

 

Annemette Jæger oplyste, at der i stedet for den aflyste Byfest afhol-

des et arrangement i hallen med spisning og musik ved Popnitz den 

10. september. 

 

Frede Nedergaard takkede derefter for god ro og orden og erklærede 

generalforsamlingen for afsluttet. 


