
Referat
Generalforsamling i Kreds 55 – Furesø

21. januar 2009

Lisbeth Pedersen bød velkommen.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

1.  Valg af dirigent
Rene Jørgensen blev valgt som dirigent og gjorde forsamlingen opmærksom på, at 
indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet ifølge vedtægterne, og at 
der var mødt 38 stemmeberettigede op.

2.  Valg af stemmetællere
Jeanette Marker og Connie Steenberg blev valgt som stemmetællere.

3  Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse
Lisbeth Pedersen fremlagde formandens beretning, som blev godkendt.

4.  Kredsudvalgets beretning v/Tina Vibeke Rasmussen
Tina V. Rasmussen fremlagde kredsudvalgets beretning, som blev godkendt.

5.  Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, 
og meddelelse af ansvarsfrihed 
Kredskasserer  Anne Dyhr var syg, så Stig Christensen, kredsens revisor, frem-
lagde det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet var rigtigt flot, og det 
på trods af at kredsen endnu ikke har modtaget penge fra hovedklubben for sidste 
kvartal. Samtidig har vi brugt færre penge på træningsudstyr, da det ikke har været 
nødvendigt at indkøbe så meget i 2008, som vi gjorde i 2007. Regnskabet blev 
godkendt.

6.  Indkomne forslag 
Connie Steenberg havde forslag om, at kredsens øl/vand kunne gives før  general-
forsamlingens start, så man ikke skulle køre bil lige efter. Dette forslag grinte vi 
lidt ad, men det blev godkendt og iværksat.
Jeanette Marker havde forslag om, at bestyrelsen kun satte beslutningsreferater på 
hjemmesiden. Dette vil bestyrelsen tage op på første bestyrelsesmøde.



7.  Valg
Valg af kredsformand:
Lisbeth Pedersen genopstillede og blev valgt for 2 år.
Valg af sekretær:
Anne Dyhr blev valgt for 1 år.
Valg af kasserer:
Stig Christensen blev valgt for 1 år.
Valg af bestyrelsesmedlem: 
Niels Svendsen blev valgt for 2 år.
Valg af 2 suppleanter:
Vibe Lenthe blev valgt som 1. suppleant
Hilmer Kampsø-Jensen som 2. suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Connie Steenberg blev valgt som revisor
Christine Sønderskov som 2. suppleant.
Valg af 4 repræsentanter til repræsentantskabsmødet (29.03.09):
Rene Jørgensen
Thomas Bo Larsen
Henning Karlsen
Per Jørgensen
Michael Nielsen (suppleant)

8.  Eventuelt 
Per Jørgensen spurgte om, hvad der rørte sig i hovedklubben omkring repræsen-
tantskabsmødet. Der blev talt frem og tilbage samt givet udtryk for diverse hold-
ninger.
Der kommer måske et formøde på Sjælland, hvor det er vigtigt, at vi deltager. 
Samtidig fik vi fastslået, at de 4 repræsentanter, som kredsen sender af sted, vil 
stemme ud fra kredsens bedste og gerne gå på talerstolen for at give deres mening 
til kende. De 4 repræsentanter blev af forsamlingen bedt om at melde tilbage med 
deres opfattelse af repræsentantskabsmødet.
Derefter blev der givet flasker og sagt tak til Tina V. Rasmussen, som trak sig som 
kredsudvalgsformand og til Vibe Lenthe, som sagde farvel til sekretærposten.

Kl. 20.40 sagde Rene Jørgensen tak for i aften og tak for god ro og orden.

Det var så mit sidste referat - tak for denne gang! mvh. Vibe
  


