
Referat generalforsamling 2022 
Tirsdag d. 15/3 2022 kl 16:00 
Lokation: Gentofte Rådhus 
 
Tilstede, Therese, Anne Marie, Erik, Christina, Casper, Bjarne, Mads, Bonnie, Christoffer, Jeanett, Lars. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens/koordinatorens beretning. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg til bestyrelsen. 

6. Orientering af planer for sæson 2022 samt medlemmernes tanker herom 

7. Evt.  

Referat 
 
GeVelkomst ved formanden. 
 

1. Valg af dirigent 
a. Christoffer vælges som dirigent  
b. Lars vælges som sekretær  
c. Dirigenten takker for valget og at alle formalia ifm. generalforsamlingen er overholdt.  

2. Formandens beretning for 2021: 
a. Der har været nogen gode arrangementer, og efteråret har været brugt på at samle GIF op 

efter corona og skift af nøglepersoner. Aktiviteterne har taget form og et fast skema kører 
nu med gå/løbe grupper. Styrketræning i MOMO starter op i august. Der har i 2021 været 
omvæltninger og skift af kendte ansigter pga ny struktur i det nye center. Yoga kom op og 
stå i oktober på trods af corona, det har været en stor succes siden. 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

a. Regnskabet er godkendt uden anmærkninger af revisor. 
b. Marlene Vedde fortsætter som revisor med Bjarne som revisorsuppleant, indtil juraen 

omkring afklares. 
 

4. Indkomne forslag 
a. Ingen indkomne forslag 

 
5. Valg til bestyrelsen 

a. Therese er ved fredsvalg genvalgt som formand. 
b. Anne Marie, Mimi, Jacob og Bonnie er valgt ind som menige medlemmer 
c. Lars træder ud af bestyrelsen og indtræder som sekretær  
d. I 2023 skal næstformand vælges samt Ole er på valg  
e. Ingen ønsker at indgå som bestyrelsessuppleant  

 
6. Evt.  

a. Det drøftes om der skal oprettes en vidensbank 
b. Der ytres ønske om deltagelse i relevante kurser i eksempelvis DAI-regi 



i. Koordiantorerne vil være nysgerrige på fremtidige kurser og melde disse ud til både 
bestyrelse og medlemmer  

c. Nye forslag til aktiviteter:  
i. Badminton, floorball, rideterapi 

d. Forslag til medlemsarrangementer  
i. Kanotur, Fodboldgolf, SUP 

e. Mulighederne for anvendelse af haltiden torsdag drøftes  
 

Generalforsamlingen hæves og vi siger velbekomme  


