
 

 

Referat af generalforsamling torsdag 2022.01.06. 

 

Torsdag d. 6. januar 2022 kl. 19:00 blev afholdt ordinær generalforsamling i Fritidscenteret, 

Mellemvang 27, 4300 Holbæk. 

Af hensyn til smittefaren med corona, foregik årets generalforsamling med deltagere iført 

mundbind. Der var mødt 22 medlemmer op til forsamlingen. 

Formanden bød velkommen og indledte generalforsamlingen med at foreslå en referent og dirigent 

iflg. dagsordenen. 

Som referent blev valgt Dan Nielsen, Hørve. 

Som dirigent blev valgt Aage Holst Jensen, Holbæk. 

Dirigenten fik ordet, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet iflg. 

vedtægterne. Herefter gav han ordet til formanden. 

 

Formand Michael Hansen, Vipperød, fremlagde sin beretning, der denne gang var yderst kort, idet 

der kun var gået kort tid siden forrige års generalforsamling i september 2021, og på den korte tid 

var der ikke foregået meget mere end de planlagte tre medlemsmøder, hvoraf mødet i november 

blev benyttet som fejring af klubbens 50 års jubilæum, hvor godt 25 medlemmer deltog i et 

beskedent arrangement med indkøbt smørrebrød. 

Al øvrig aktivitet kørte så vidt muligt på vågeblus, som en konsekvens af corona pandemien. 

Det er svært at planlægge fremadrettet, da situationen i Danmark i øjeblikket er lidt anstrengt, men 

formanden håbede på, at vi endelig kunne afholde en møntbørs i marts, men hvis evt. restriktioner 

til den til forhindrer dette, vil man forsøge med et arrangement senere i 2022. 

Formanden takkede derefter bestyrelsen for et godt samarbejde gennem 2021/2022, og afsluttede 

sin beretning. 

Genneralforsamlingen vedtog efterfølgende formandens beretning. 

 



Som næste punkt fremlagde kasserer Henning I. Larsen, Slagelse, forgangne års regnskab, som på 

grund af de neddroslede aktiviteter, var mere end halveret på indtægtssiden. 

Der var tæret lidt på formuen i forbindelse med fejringen af 50-året, men klubben har i øvrigt en 

fornuftig økonomi. 

Klubbens revisor havde godkendt og underskrevet regnskabet, og dette blev vedtaget af 

generalforsamlingen. 

 

Som næste punkt var der valg til bestyrelsen. 

På valg var: 

Formand Michael Hansen, Vipperød, som modtog genvalg. 

Bestyrelsesmedlem Dan Nielsen, Hørve, som modtog genvalg. 

Revisor Hans Erik Søndergård, Holbæk, som modtog genvalg. 

Suppleant Jørgen Kurt Hansen, Fårevejle, som modtog genvalg. 

Som et ekstra punkt meddelte formanden, at bestyrelsesmedlem Niels Ole Dvinge, Vipperød, 

ønskede at trække sig fra bestyrelsen. 

I hans sted blev suppleant Henrik Andersen, Svinninge, valgt ind i bestyrelsen for ét år i første 

ombæring, idet N. O. Dvinge ikke var på valg dette år iht. vedtægterne. 

 

Som ny suppleant i stedet for Henrik Andersen, foreslog bestyrelsen Flemming Udengård, Holbæk. 

Flemming Udengård takkede ja, og blev valgt af en enig generalforsamling. 

Dirigenten fremlagde herefter bestyrelsens forslag om uændret årligt kontingent på DKK 110.oo. 

Dette vedtoges af generalforsamlingen. 

Da der ikke var bemærkninger til sidste punkt, ”Eventuelt”,  kunne dirigenten takke for god ro og 

orden og nedlægge sin post som ordstyrer. 

Formanden erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

2022.01.06 

Dan Nielsen, Hørve 

 

 

 

 


