
 
 

Referat fra Generalforsamling den 25. april 2021 – på teams 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab for 2020 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år og godkendelse heraf 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

9. Evt. 

 

Øjvind bød velkommen, hvorefter Gregers orienterede om Teams og dens funktioner. 

Punkt 1:  Bestyrelsen forslog Per Knudsen som dirigent, som ved håndsoprækning blev valgt. 

 Per Knudsen kunne fastslå at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt, dels i NYX 

den 28. marts og via mail til medlemmer og på Facebook. 

 Der var i alt 28 fremmødte på Teams. 

Punkt 2: Formand Øjvind, fremlagde sin beretning for sæson 2020. En sæson som var meget præget 

af Covid-19 situationen og det sociale, som i den grad har lidt under Covid. Samtidig takkede 

Øjvind af for 8 gode år i bestyrelsen.   

Punkt 3: Jørgen orienterede om 2020, hvorefter Ann-Mari gennemgik regnskabet for 2020. 

Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning. 

 Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 

 

Punkt 4: Ann-Mari gennemgik budgetforslaget for 2021. Budgettet blev godkendt ved 

håndsoprækning. 

 Der var ingen spørgsmål til budgettet. 

Punkt 5: Bestyrelsen v/Jørgen Espersen fremlagde forslag om at fastholde kontingentet på kr. 400. 

Kontingentet blev godkendt ved håndsoprækning. 

 



 
 
Punkt 6:  Bestyrelsen havde modtaget to forslag: 

• Forslag til ændring af MCC vedtægterne: Ændring af §9 – Ordinær generalforsamling: 

her blev §9 specificeret i forhold til at sikre at vi fremover kan afholde 

generalforsamling virtuelt mm. samt ændring af §14 – Tegningsret: her blev ændret 

ordet underskrift til godkendelse. 

Begge forslag blev godkendt ved håndsoprækning 

• Forslag til seniortræning v/Jørgen Espersen: Forslag om at lave træning et par gange 

om ugen om formiddagen for medlemmer på 60+ som har mulighed for at træne 

her. Forslaget vil blive behandlet på kommende bestyrelsesmøde og bestyrelsen vil 

vende tilbage herpå efterfølgende. 

Punkt 7: Jørgen, Øjvind og Henriette var på valg og ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Hans 

Østergaard, Per Knudsen og Mona Brink som nye medlemmer. Der var ikke andre forslag og 

alle blev valgt ind ved håndsoprækning. 

 Gregers ønskede genvalg og blev ligeledes valgt ved håndsoprækning. 

 Der blev sagt tak for årene til de tre afgåede bestyrelsesmedlemmer. 

Punkt 8: Suppleanter: Anders Jensen og Ivan Lütkendal meldte sig som suppleanter og blev valgt ved 

håndsoprækning. 

 

Punkt 9: Ingen bemærkninger. 

 

 

Referent: Henriette, den 26. april 2021 


