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Grevinge d. 16. juni 2021 

 
Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling lørdag d. 7. aug. 2021 kl. 

10.00 i Kulturhuset Aksen, Centervejen 91, 4550 Asnæs. 
 
Der serveres drikkevarer i form af øl/vand, men ingen forplejning derudover. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Konstatering af generalforsamlingens lovlige indvarsling 
4. Valg af stemmetællere 
5. Godkendelse af referat fra ekstraordinære generalforsamlinger: 

5.1. Referat fra Ekstraordinær generalforsamling d. 31. aug. 2019 (*Bilag) 
5.2. Referat fra Ekstraordinær generalforsamling d. 23. aug. 2020 (*Bilag) 

6. Bestyrelsens beretning og afstemning om denne 
7. Godkendelse af regnskaber: 

7.1. Regnskab 2019 (*Bilag) 
7.2. Regnskab 2020 (*Bilag) 

8. Indkomne forslag: 
8.1. Annullering af tidligere generalforsamlingsbeslutning om afholdelse af Jubilæumsfest 

Tidligere beslutning om afholdelse af jubilæumsfest i forbindelse med foreningens 50-års ju-
bilæum d. 29. nov. 2019 annulleres. 
På en tidligere ordinære generalforsamling blev det besluttet, at der i perioden 2016 til og 
med 2019 årligt skulle hensættes 10.700 kr. til afholdelse af en jubilæumsfest. I foreningens 
regnskab er således hensat 42.800 kr. til dette formål. Det hensatte beløb på 42.800 kr. er så-
ledes reserveret til en jubilæumsfest, og kan ikke anvendes til andet formål uden en general-
forsamling træffer beslutning herom. 
Som det er fremgået af diverse orienteringer om foreningens økonomi, så er foreningens 
egenkapital (ikke båndlagt reservekapital) nede på et ikke acceptabelt niveau. Efter bestyrel-
sens opfattelse, så skal foreningens egenkapital (reservekapital) udgøre ca. 50.000 kr., hvilket 
ikke er tilfældet i øjeblikket. 
En annullering af beslutningen om at der skal anvendes 42.800 kr. til afholdelse af en jubilæ-
umsfest betyder, at en fornyet opbygning af egenkapitalen til et tilfredsstillende niveau kan 
ske uden en særlig kontingentforhøjelse. 
Afstemningstema: ”Foreningens hensættelse på 42.800 kr. til afholdelse af jubilæumsfest an-
nulleres. Beløbet på 42.800 kr. overgår til at være en del af foreningens egenkapital, som ikke 
er knyttet til ”særlig anvendelse”. (Forslagsstiller: Bestyrelsen) 

9. Vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 
9.1. Budget 2021. Generalforsamlingen tager til efterretning, at bestyrelsen som følge af Covid-

19 situationen har fastlagt foreningens budget for 2021, herunder fastsættelse af kontingen-
tet. (*Bilag) 

9.2. Budget 2022, herunder kontingent for året (*Bilag) 
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10. Valg: 
Som følge af, at bestyrelse og suppleanter blev valgt på ekstraordinær generalforsamling d. 23. 
aug. 2020, og der i 2020 ikke blev afholdt ordinær generalforsamling, stiller alle bestyrelsesmed-
lemmer og suppleanter deres mandat til rådighed 

a) Formand (Bjarne Andersen genopstiller – på valg igen i 2022) 
b) Kasserer (Marijanne Nielsen genopstiller – på valg igen i 2023) 
c) 2 bestyrelsesmedlemmer (Mette Reedtz Petersen og Lars Carlson genopstiller – på valg 

igen i 2022) 
d) 1 bestyrelsesmedlem (Ole Enevoldsen genopstiller – på valg igen i 2023) 
e) 2 bestyrelsessuppleanter (1. suppleant Allan Køster og 2. suppleant Brian Petersen genop-

stiller – på valg igen i 2022) 
f) 2 revisorer (på valg årligt) 
g) 1 revisorsuppleant (på valg årligt) 

11. Eventuelt 
 
Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, jf. vedtægternes §3. stk. 3, skal være 
formanden i hænde senest lørdag d. 24. juli 2021, kl. 18.00. Forslag skal afleveres skriftligt i forman-
dens postkasse på adressen Gennemløbet 11, eller sendes til e-mailadressen formand@gf-lammefjor-
den.dk. 
 
Et medlem kan kun medbringe 1 fuldmagt jf. vedtægternes §6. stk. 2. Fuldmagten skal have et ind-
hold der er angivet i førnævnte paragraf i vedtægterne. 
 
 
 
*Bilag til dagsordenen findes via nedenstående link på foreningens hjemmeside (ctrl+klik): 

 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling d. 31. aug. 2019: 
https://gf-lammefjorden.dk/wp-content/uploads/2019/11/Referat-af-ekstraordin%C3%A6r-
generalforsamling-31.08.2019-.pdf 

 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling d. 23. aug. 2020: 
 https://gf-lammefjorden.dk/wp-content/uploads/2020/09/2020-Referat-af-ekstraordinaer-ge-

neralforsamling-d.-23.-aug.pdf 
 Regnskab 2019: 

https://gf-lammefjorden.dk/wp-content/uploads/2020/11/2019-Regnskab-2019.pdf 
 Regnskab 2020: 

https://gf-lammefjorden.dk/wp-content/uploads/2021/06/2020-Regnskab-2020.pdf 
 Budget 2022 og kontingent: 

https://gf-lammefjorden.dk/wp-content/uploads/2021/06/2022-Budget-2022.pdf 
 

 
 


