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Referat af 

Generalforsamling i Hårlev Gymnastikforening 
mandag d. 17. august kl. 19:00 – 19:30 

Formanden for Hgf, Jesper Kousgaard, bød velkommen til generalforsamlingen. 

Dagsordenen 

1. Valg af dirigent 

Camilla Leander blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed 
beslutningsdygtig. 

2. Valg af referent 

Christian Jensen blev valgt. 

3. Formandens beretning 

Jesper Kousgaard aflagde beretning for perioden april 2019 – d.d. (det forlængede 

tidsrum grundet Coronaen). 

Han omtalte følgende temaer: 

• Covid 19 og dens betydning for året m.m. 
• Medlemsstatus 

• Holdændringer og -status 
• Fælles trænerdag, september ’19 

• ”Årets gang ” i bestyrelsen 

Formanden rettede derudover en KÆMPE-tak til alle frivillige for den store indsats; 
både trænere, hjælpetrænere, hjælpere og bestyrelsen. Det er så enkelt: ”Uden 

frivillige – ingen forening!” 

(Den fulde ordlyd af beretningen kan fås ved henvendelse til referenten på  
mob.: 23261011 – email: christian@bevidstlederskab.dk) 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

4. Fremlæggelse af regnskab 

Jesper Kousgaard fremlagde regnskabet. 

Regnskabet enstemmig godkendt. 
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5. Indkomne forslag 

Intet. 

6. Vedtægter 

De foreslåede vedtægtsændringer omhandlede en ajourføring af: 

• § 1: At foreningen hører hjemme i Stevns kommune (og ikke i Vallø 
kommune)  

• § 7: At generalforsamlingen normalt afholdes i april måned (og ikke i marts 
måned, hvor vi har opvisningen), men undtagelsesvist kan afholdes snarest 

derefter, eventuelt virtuelt. Denne ændring er lex coronaen 

• § 16: At foreningens midler, i tilfælde af at foreningen må ophæves, tilfalder 
almennyttige formål i Stevns kommune (og ikke Vallø kommune).  

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Til bestyrelsen valgtes: Camilla Leander - Jesper Kousgaard – Hanne Hvalsø 

Holmenlund. 

8. Valg af 2 suppleanter 

Til suppleanter valgtes: Nicole Sewerin Espensen – Christian Jensen. 

9. Valg af kasserer 

Til kasserer valgtes Mie Olsen. 

10. Valg af 2 bilagskontrollanter 

Til bilagskontrollanter valgtes: Kaja Andersen og Peder Krogsgaard 

10. Eventuelt 

Intet. 

------------------- 

Formanden takkede dirigenten for effektiv (og munter) mødeledelse samt de 

fremmødte for et godt møde og opfordrede endnu engang til, at vi alle gør en 
ekstra indsats for at får tilvejebragt flere frivillige – selv den mindste hjælp er 

kærkommen. 

 

(Referatet godkendt d. 24.8.2020 af formanden og dirigenten) 

/cj 


