
 

 

Fordeles til: 

- Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

- Trænere 

- Hundehuset (opslag til medlemmerne) 

 

 

 

 

Referat af generalforsamling d. 23.02.22 kl. 19.30 i Hundehuset 
 

Til stede:   Fra bestyrelsen: formand Charlotte Lyrskov, næstformand Peter 

Fröhlich, sekretær Inger Drengsgaard, kasserer Jens Sørensen, 

medlem Peter Klitgaard og suppleanterne Kaj Pedersen og Lilian 

Milek Madsen. 

     I øvrigt: Simone Falckenberg, Camilla Guldhammer, Heidi 

Videbech, Karen Madsen, Lærke Haldan, Helle Ringgaard Jensen, 

Inge Jepsson, Yvonne Laursen, Annette Jørgensen, Anker Sørensen, 

Betina Hedegaard, Lonni Grill Hansen og Ann Borreskov. 

 

     I alt 20 personer. 

 

 

Dagsorden:   Forhandling: 

 

1. Valg af dirigent  Lillian Milek Madsen blev valgt. Han takkede for valget og 

konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.  

 

2. Valg af 2 stemmeoptællere Karen Madsen og Simone Falckenberg blev valgt. 

 

3. Bestyrelsen aflægger   Formand Charlotte Lyrskov aflagde bestyrelsens beretning  

   beretning   (se bilag). 
   

      Bemærkninger 

      Anker Sørensen kommenterede at det glædede ham som tidligere 

formand, at vi fortsat lagde stor vægt på ”ånden” i foreningen. 

 

      Beretningen blev godkendt. 

  

4. Det reviderede regnskab  Jens Sørensen fremlagde det reviderede regnskab for 2021 (se 

  fremlægges til godkendelse bilag). Regnskabet viste et underskud på 5.757,32 kr., en egenkapital 

på 258.906.79 kr. og en likvid beholdning på 249.390,23 kr. 

 

      Det blev bemærket at der har været en nedgang i kontingentindtæg-

ter, dels fra coronanedlukningen og dels pga. mangel på trænere. 

      Det blev også nævnt at der på budgettet ikke er afsat penge til et nyt 

lysanlæg i 2022, hvorfor der vil ske ændringer i budgettet. 
       

      Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag  Ingen forslag modtaget. 

 

 

 



6. Valg af bestyrelsesmedlem- På valg var: 

  mer, suppleanter, revisor - Medlem Charlotte Lyrskov (genopstillede ikke) 

  og revisorsuppleant  - Medlem Peter Klitgaard (genopstillede ikke) 

      - Suppleant Kaj Pedersen (genopstillede) 

      - Suppleant Lilian Milek Madsen (genopstillede ikke)  

      - Revisor Lisette Jessen (genopstillede) 

      - Revisorsuppleant Annette Jørgensen (genopstillede) 

 

      Følgende blev valgt: 

      - Bestyrelsesmedlem: Betina Hedegaard 

      - Bestyrelsesmedlem: Heidi Videbech 

      - Suppleant:  Kaj Pedersen 

       - Suppleant:  Lærke Haldan 

      - Revisor:  Lisette Jessen 

      - Revisorsuppleant: Annette Jørgensen 

 

      Bestyrelsen vil konstituere sig ved førstkommende lejlighed. 

 

7. Eventuelt   35 års jubilæum 

      Karen Madsen nævnte at foreningen i år har 35 års jubilæum. Vi er 

stiftet d. 19/2 1987. Inge Jepsson foreslog at dette blev fejret i løbet 

af året.  

 

      DGIs Landsstævne 

      Inger Drengsgaard informerede om at der i år bliver holdt DGI 

Landsstævne i Svendborg d. 30/6 til d. 3/7. Information og tilmelding 

kan findes på DGIs hjemmeside. 

 

      Æresmedlem 

      Charlotte Lyrskov blev udnævnt til æresmedlem efter 15 år som 

formand for foreningen og fik overrakt et diplom og 6 shotsglas med 

foreningens logo på.    
 

      Gaver 

      Trænere, aspiranter og føl blev takket for deres indsats i 2021 og fik 

en gave bestående af lækkerier fra Frellsens Chokolade.  

      Charlotte Lyrskov, Peter Klitgaard og Lilian Milek Madsen fik 

overrakt biografbilletter som tak for deres indsats i bestyrelsen. 

      Se vedlagte gaveliste. 

  

Generalforsamlingen sluttede Kl. 20.30 

 

 

Referent   Inger L. Drengsgaard 

 

Referat udsendt   d. 26/2 2022 

 

  

Efter generalforsamlingen var der kaffe/te og kage til de fremmødte.  


