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Til stede: Formand Berit Kvist (BK), Næstformand Rasmus Hansen (RH), Infomedlem Camilla 

Harkjær Hansen (CH) (ikke til stede), Menigt medlem Lisbeth Iversen (LI), Infomedlem Mathias 
Birkkjær Nielsen (MB), Kasserer Gitte Nielsen (GN), Bogholder Niels Jørn og Sekretær Signe 

Elkjær Bach (SEB). Desuden Jane Löve og Ejvind Svejstrup fremmødt. 

 
Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. Ejvind enstemmigt valgt. 

2. Formandens beretning. 10 (+ julefrokost) møder i løbet af året, generalforsamling har været 

udskudt og vi har forsat med den gamle bestyrelse indtil generalforsamling kunne afvikles, hvilket 

skete d. 5/5 2021. Året har været præget af corona med mange aflysninger. Fodbold fik medvind på 

et flot plakatsalg. 

3. KORTE beretninger fra udvalgene. Alle idrætsgrene har været præget af nedlukningen, nogle har 

fundet kreative løsninger på at træne ude i foråret. Nu ser det ud til at vi så småt kan træne 

nogenlunde normalt både inde og ude. 

4. Kassereren fremlægger revideret regnskab: Fremlagt af bogholder Niels Jørn: Et specielt år med 

rimeligt normale kontingetindtægter/sponsorudgifter og meget små udgifter (der har ikke været 

foretaget større renoveringer eller indkøb af spilletøj).  

Resultat 2020: Overskud på 234.801 kr. Aktiver for 989.018 kr. Passiver (gæld  81.837 kr + 

egenkapital 907.181) 989.018 kr. 

5. Valg af bestyrelses-medlemmer. Camilla Hansen takker af og Jane Löwe går ind.  

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. NJ Jeppesen, Brian Sørensen 

7. Valg af 2 revisorer: Bent Sørensen, Poul Jørgensen. 

8. Valg af revisorsuppleant: Brian Sørensen.  

9. Indkomne forslag: Vedtægtsændrende møde d. 19/5 2021. Vedtægtsændringer præsenteret og 

diskuteret. Samtlige ændringer er vedtaget.  
 

10. Eventuelt. 

• Pokal:  
o Uddelt til Simon Van Wontergem for årets idrætsudøver. Har udviklet sig helt 

enormt indenfor især badminton.  
o Årets træner: Tine der har været inskruktør i 13 år, har været med til at ændre 

gymnastik fra kaffe/hyggeklub til virkelig god motion. Har et motiverende og 

afsmittende humør.  
o Årets frivillige: Linda Borup. Kæmpe aktiv for klubben, dedikeret træner og aldrig 

noget brok.  

 

Referat af generalforsamling – onsdag den 5. maj 2021 
 Kl. 17.30-18.30 Udendørs foran klubhuset på Sportsvej, 8883 Gjern  


