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Indkaldelse samt fuldstændig dagsorden til den 

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, som bliver afholdt i mødesalen i Kildeskovshallen 

TIRSDAG D. 18. FEBRUAR 2020 KL. 19:00 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

a. Valg af dirigent 

b. Formandens beretning 

c. Referat fra udvalg 

d. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

e. Fastsættelse af kontingent m.v. i flg. § 3 samt gennemgang af det løbende års budget. 

f. Behandling af indkomne forslag 

g. Valg til bestyrelsen 

- Valg af formand 

- Valg af bestyrelsesmedlemmer 

h. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

i. Valg af ekstern revisor 

j. Eventuelt   

Klubbens vedtægter kan læses HER  

Ad pkt. b: 

Formandens beretning kan læses på klubbens hjemmeside senest d. 27. januar 2020. 

Ad pkt. d og e: 

Årsregnskab for 2019, den regnskabsmæssige årsberetning for 2019 og budget for 2020 kan ses 

på klubbens hjemmeside eller klik HER senest 27. januar 2020. 

Ad pkt. f: 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. modtaget pr. e-mail senest mandag d. 4. 

februar 2020 på bestyrelsen@gentofteswim.dk 

Følgende forslag er modtaget pr. mail: 

Kære bestyrelse 

Som forældre til et svømmeglad barn vil jeg gerne rejse et forslag til, at man udover de regulære 

undervisningstimer afhængig af det hold man går på, laver en gang i kvartalet en svømmeaktivitet for 

børnene i de kendte omgivelser, hvor man kan gøre noget mere ud af timen fx børnene kan møde børn 

fra andre svømmehold og more sig i vandet i fællesskab. Dette vil styrke børnenes motion og 

fællesskab i den grad. Den halve times undervisning er også lige knap nok, derfor vil den 

ekstraordinære svømmetime (for dem der lyster – ingen mødepligt) nok blive taget imod med 

kyshånd 😊 

Med venlig hilsen 
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Regler for forslag og fuldstændig dagsorden: 

Den fuldstændige dagsorden offentliggøres senest en uge før generalforsamlingen ved opslag 

i Kildeskovshallen og på klubbens hjemmeside, dvs. senest den 11. februar 2020. 

På bestyrelsens vegne 

Med venlig hilsen 

Formand, Henrik Larsen 

Gentofte, den 6. februar 2020 


