
Ordinær generalforsamling 1 / 2 
08-11-2012 
 

Ordinær generalforsamling 30.10.2012 – 19.30 

Afholdt i Satelitten, Værløse Bymidte 
 

Velkommen fra formanden 

 
1. Valg af dirigent 

a. Indstilles af bestyrelsen Thomas. Ingen modkandidater – Thomas vedtages af 
generelforsamlingen. 

2. Valg af referent 
a. Indstilles af bestyrelsen Ida. Ingen modkandidater – Ida vedtages af generelforsamlingen. 

 
 
Thomas: Generelforsamlingen er lovligt indkaldt – indkaldt 30 dage før på hjemmesiden, dagordenen er 
lagt ud i tide – 14 dage før, hermed også regnskabet – generelforsamlingen er lovlig. 
 

3. Formandens beretning 
a. Majbritt ridser beretningen op, da de opmødte ikke har læst den – den kan læses på 

hjemmesiden. 
b. Spørgsmål: 

i. Mener generelforsamlingen, at driftfællesskabet er en god idé? 
- Generelforsamlingen mener ikke, at det er en god idé. 

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse 
a. Regnskabet bliver vedtaget og godkendt af generelforsamlingen 

5. Fremlæggelse af budget for den kommende sæson 
a. Rettelse til budget – overskuddet fra Værløse Cup skal rettes til 20.000 i overskud i stedet – 

dermed går den generelle indtægt også ned. 
b. Bestyrelsen tager til efterretning, at de sociale arrangementer er vigtige (jule- og 

sommerafslutning). 
c. Med rettelsen, nævnt tidligere, er budget godkendt af generelforsamlingen. 

6. Fremlæggelse af planer for det kommende års aktiviteter 
a. Bestyrelsen tager til efterretning, at der mangler svømmehold for børn, der gerne vil 

svømme, men ikke vil i konkurrenceafdelingen. 
7. Indkommende forslag – forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

a. Ændring til paragraf 6: 
i.  Ændringen vedtages af generelforsamlingen. 

b. Ændring til paragraf 7: 
i. Ændringen vedtages af generelforsamlingen. 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter 
a. Bestyrelsen fortsætter uændret: 

i. Thomas genvælges som bestyrelsesmedlem. 
ii. Ida genvælges som bestyrelsesmedlem. 

iii. Lars genvælges som kasser. 
b. Suppleanter: 

i. Signe Vargas 
ii. Daniel Rønne Nielsen 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
a. Revisor: 

i. Freddi Nielsen  
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10. Evt.  
a. Fysisk opslag i hallen til indkaldelse. 
b. Budget for 2 år med udlæg i nov.  
c. Pensionister fra torsdagshold: 

i. Mere tid om vinteren i omklædningen for pensionistholdene mandag og torsdag 
grundet, at det tager længere tid at klæde om 

ii. Bestyrelsen vil tale med Finn om et kvarter mere for pensionisterne. 
 
Bestyrelsen og formanden siger tak for fremmødet og slutter af. 
 


