
Beslutningsreferat (plus lidt fra debatten) fra 

DN Storkøbenhavns generalforsamling 4/3 2018. 
 
 

Valg af ordstyrer: Kenneth (Kåre) 
Valg af referent: Asger 
 

 
Asger fremlægger bestyrelsens beretning (fra marts 2017 til nu). 

Efter lidt spørgsmål og svar om aktiviteterne, der i sommers druknede lidt i dårligt 
vejr; en kommentar om at være påpasselig med merchandise; at det er vigtigt at 
reklamere for vores arrangementer og spørgsmål om antal medlemmer, vi har 300. 

Søren giver et tip om, at vi som forening har ret til i henhold til folkeoplysningsloven 
at få stillet tid til rådighed i en svømmehal i Københavns Kommune. Ulempen er, at vi 

ikke har ret til at beholde et bestemt fordelagtigt fast ugentligt tidspunkt. Herefter 
godkendes beretningen. 

 
Godkendelse af regnskab: 
Troels, som er valgt som revisor, gennemgår regnskab, som er udleveret til alle 

tilstedeværende. Der er enighed i forsamlingen om, at det beløb, som er afsat til tur, 
og som er en opsparing fra tidligere ture, bør bruges til en udflugt, hvor alle 

medlemmer (selvfølgelig) inviteres med til en fordelagtig deltagerbetaling. Kenneth 
(Kåre) tilbyder at være arrangør. 
Regnskabet godkendes enstemmigt. 

 
Indkomne forslag: Ingen. 

 
Fremlæggelse af bestyrelsens aktivitetsplan: 
Ud over at fortsætte med Blovstrød Svømmehal og med petanque i Tysmosen har 

bestyrelsen ikke en nedskrevet aktivitetsplan. Nedskrevne ideer fra et par medlemmer 
af DN Storkøbenhavn (Anny og Anton) blev delt rundt til inspiration. Søren opfordrer 

den nye bestyrelse til at kigge på disse ideer og forslag. 
 
Fastlæggelse af kontingent: Uændret. 

 
Budget blev fremlagt til orientering. 

 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 

Asger er på valg – genopstiller. 
 

Mogens er ikke på valg. 
 
Peder er ikke på valg. 

 
Peter træder ud 

 
Kenneth er trådt ud midt i perioden 
 



Nye: 
 

Anny stiller op – for 1 år (for Kenneth). Valgt. (Var ikke stede, men havde givet Asger 
fuldmagt.) 
 

Steffen stiller op. Valgt. Vil gerne fungere som kasserer (for 2 år.) 
 

Valg af revisor: Troels genvalgt. 
 
Valg af revisor suppleant: Søren valgt. 

 
Evt. 

Søren opfordrer bestyrelsen til at være mere omhyggelig med at kigge i vedtægterne 
for foreningen for at se, hvad opgaven er. 
 

Mogens udleverer vingave plus håndklæde som tak til afgående kasserer og til revisor 
samt til generalforsamlingens ordstyrer og referent. 
 
 


