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Formand Irene Lønvig bød velkommen til de i alt 21 fremmødte. 
 
Pkt. 1 på dagsordenen: Valg af dirigent 
Peder Søndergaard blev foreslået, og valgt som ordstyrer og dirigent. 
Peder konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt ifølge foreningens § 6.  
 
21 deltagere var som sagt mødt op, alle med stemme og taleret. 
 
Pkt. 2 på dagsordenen: Beretning ved foreningens formand 
Formandens beretning var tilsendt fem dage inden generalforsamlingen. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Pkt. 3 på dagsordenen: Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer 
Regnskab for perioden 1/1-2022 til 31/12-2022 blev tilsendt fem dage inden generalforsamlingen. 
Kassereren havde kun nogle enkelte bemærkninger 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Pkt. 4 på dagsordenen: Indkomne forslag 
Der var ingen forslag tilsendt bestyrelsen 
 
Pkt. 5 på dagsordenen: Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2024, dog stadig med forbehold 
for stigninger til Kreds 1 og Landsforeningen. 
 
Prisfordelingen ser fra 2024 således stadig sådan ud: 
Grundkontingent: 640 kr. 
Træningsgebyr: 625 kr.  
 
Pkt. 6 på dagsordenen: Valg af formand 
Formand Irene Lønvig er ikke på valg  
  



 
Pkt. 7 på dagsordenen: Valg af kasserer 
Kasserer Claus Topp var på valg og genopstillede. 
Der var genvalg til Claus 
 
Pkt. 8 på dagsordenen: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsesmedlem Rikke Jungersen var på valg og genopstillede. 
Der var også genvalg til Rikke 
 
Pkt. 9 på dagsordenen: Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
Bestyrelsen opstillede Mette Frost og Anne Møller Johansen, der begge accepterede. 
Mette modtog genvalg,  
Anne blev nyvalgt. 
 
Pkt. 10 på dagsordenen: Valg af to revisorer 
Knud modtog genvalg. 
Mogens modtog genvalg. 
Begge blev valgt 
 
Pkt. 11 på dagsordenen: Valg af en revisorsuppleant 
Niels Johansen modtog med glæde genvalg, og blev valgt 
 
Pkt. 12 på dagsordenen: Valg af to medlemmer til aktivitetsudvalget  
Susanne Bøgh blev genvalgt in absentia  
Lone Korsgaard blev genvalgt. 
 
Pkt. 13 på dagsordenen: Eventuelt 
Ingen havde kommentarer under punktet, og generalforsamlingen kunne slutte efter bare 13 minutter. 
 
Generalforsamlingens afslutning. 
Peder Søndergaard erklærede generalforsamlingen for afsluttet, takkede for god ro og orden, og gav derefter 
ordet tilbage til formanden. Formanden takkede generalforsamlingen for godt fremmøde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
DcH-Lindholm den 26-01-2023 
 
Ordstyrer/dirigent Peder Søndergaard   ____________________________________________ 
 
Formand   Irene Lønvig    ____________________________________________ 
 
Kasserer   Claus Topp   ____________________________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem  Lone Thomsen                  ____________________________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem  Kurt Bundgaard   ____________________________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem Rikke Jungersen   ____________________________________________ 


