
   

Stouby GIF 
Referat fra Generalforsamling 2019 

 

Sted:  Stouby Multihus 

Dato:  Tirsdag den 19. november 2019 kl. 19.30 

 
Formand Jan Rosenmaj Pedersen startede med at byde velkommen. 

Der var ca. 20 fremmødte inkl. udvalg og bestyrelsen. 

 
Pkt. 1: Valg af dirigent 

 

Anders Udbye blev foreslået og valgt. 

 

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, gyldig og beslutningsdygtig. 

 

Dagsorden blev godkendt.  

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning 

 

Formandens beretning er vedlagt som bilag nr. 1  

 

 Udvalgenes beretning 

 

Kajakfællesskab (Trine) 

 

Udvalgsformandens beretning er vedlagt som bilag nr. 2 

 

Gymnastik: (Lisbeth)  

 

Udvalgsformandens beretning er vedlagt som bilag nr. 3 

 

Fodbold: (Torsten) 

 

Udvalgsformandens beretning er vedlagt som bilag nr. 4 

 

Badminton: (Erling)  

 

Udvalgsformandens beretning er vedlagt som bilag nr. 5 

 

Tennis:  

 

Afdelingen ligger i dvale og der foreligger ikke nogen beretning. 

 

Bordtennis: (Poul Erik) 

 

Udvalgsformandens beretning er vedlagt som bilag nr. 6 



   

 

 

Motion: (Klaus H.) 

 

Udvalgsformandens beretning er vedlagt som bilag nr. 7 

 

Pkt. 3: Regnskab 

 

Regnskabet er vedlagt som bilag nr. 8  

 

Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 4: Indkomne forslag 

 

Ingen indkomne forslag. 

 

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

På valg er: 

Hans Jørn Sørensen modtager genvalg 

Michael-Drost-Hansen modtager genvalg 

Maria Sahl Nedergaard modtager ikke genvalg 

Bestyrelsen foreslår Jimmi Brøndum, som blev valgt.  

 

Pkt. 6: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

 

Suppleanter:  

Kristina Holst Juul modtager genvalg. 

Bestyrelsen foreslår Citha Løvendahl Hansen, som blev valgt.  

 

Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

Revisor:  

På valg Johs. Yding og Hanne Rosenmaj som suppleant.  

Begge modtager genvalg.  

Begge er genvalgt. 

 

Pkt. 8: Eventuelt 

 

Thomas Riis info vedr. fodboldskole: Faldende deltagerantal med ca. 25 færre deltagere. Muligvis 

pga. at flere fodboldskoler i området ligger på samme tid.  

Så det foreslås, at fodboldskolen rykkes til den sidste uge i sommerferien.  

 

Hans Jørn – sommerfestens økonomi går ind på Stouby GIF’s konto, men på en separat konto.  

 

Citha Løvendahl Hansen – E-Sport? Hvordan ser det ud ift. til at få det startet op? Citha vil gerne 

stå for det og spørger ind til, om der er opbakning til det. 



   

Jan svarer, at der er opbakning fra bestyrelsen, hvis Citha vil eller kan finde nogle, som vil stå for 

det eller løbe det i gang. Også økonomisk opbakning fra Stouby GIF, hvis der er grundlag for det. 

Forslag fra Svend Åge om, at man spørger Daugård til råds, fordi de har stor succes med et lignende 

hold.  

 

Tilbud er indhentet i sommers på ca. 10 tkr. pr. maskine – 5 pr. hver hold. 10 maskiner = 

100.000,00 kr. inkl. moms.  

Svend Åge vil gerne undersøge med Daugård, hvilke omkostninger de har haft. 

 

Forslag om at få lavet et udvalg, Citha har bolden på det.  

 

Skolen kan evt. have et lokale, der kan stilles til rådighed. Eller ”Rottehullet/biblioteket” i 

Multihuset.  

 

 

Formanden afsluttede og takkede for pænt fremmøde. 

 

 

Stouby d. 19. november 2019 

Maria Sahl Nedergaard 


