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Indkaldelse samt dagsorden til den 

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, Sted uafklaret, da stedet skal kunne overholde Covid-19 
retningslinjer. 

TIRSDAG D. 16. Marts 2021 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 1 suppleant 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. 22. februar 2021. 

Ad pkt. d og e: 
Årsregnskab for 2020, den regnskabsmæssige årsberetning for 2020 HER  og budget for 2021 kan ses 
på klubbens hjemmeside eller HER. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i forhold til 2020, kontingenter kan ses på klubbens 
hjemmeside HER. 

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. 1. marts 
2021 på bestyrelsen@gentofteswim.dk 

Bestyrelsen foreslår en tilføjelse til vedtægterne, så det bliver muligt fremover at afholde digitale 
generalforsamlinger. Se Her  

Ad pkt. g: 
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Til bestyrelsen er følgende på valg i år: formand Henrik Larsen, Jakob Rybak-Andersen, Thomas 
Dessau, Louise Hinsch Lauritsen. Bestyrelsen foreslår genvalg til alle.  

Ikke på valg i år: Dorte Vang-Jensen, Michael Hvidt, Ruth Terkilsen, Torsten Ringberg og Jan 
Mindegaard 

Ad pkt. h: 

Som suppleant til bestyrelsen er følgende på valg i år: Anna Udar. Bestyrelsen foreslår genvalg 

Ad pkt. i: 

Bestyrelsen foreslår valg til Grant Thornton, ved statsautoriseret revisor Per Lundahl 

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 9. marts 2021. 

Vi følger DIF´s anbefalinger: 

DIF anbefaler at generalforsamlinger udsættes til efter 1. marts, derfor indkaldes med ovenstående 
frister. Såfremt anbefalingerne på området ændres vil der blive fastsat en ny dato for afviklingen af 
generalforsamlingen.  

Tilmelding nødvendig Her senest 7. marts 2021: 

Af hensyn til myndighedskrav til antal, areal og afstand mellem deltagere, er vi i modsætning til 
normal praksis, nødt til at have et overblik over hvor mange der kommer til årets generalforsamling. 
Vi vil på baggrund af tilmeldinger finde egnede lokaler, som overholder lovgivningen på tidspunktet 
for afholdelse af generalforsamlingen.  

 

På bestyrelsens vegne 

Med venlig hilsen 

Formand, Henrik Larsen 
Gentofte, den 17. februar 2021 


