
Referat af ordinær generalforsamling DN Storkøbenhavn 

Søndag den 17. marts 2019  

Fitness Worlds kantine, Frederiksberg svømmehal 

 

1. Bendt Mollerup og Fridolin Okkels blev valgt som stemmetællere. 

 

2. Jette Gotsche blev valgt som dirigent og Svend Andersen som referent. 

Jette konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Til stede var 16 stemmeberettigede deltagere. 

3. Bestyrelsens beretning blev oplæst af sekretær Asger Jeppesen. Beretningen er vedhæftet. 

Kommentarer til beretningen: 

Mogens Heimann oplyste, at der først bliver svømning i Nyborg til januar 2020. 

Poul Lund spurgte, hvordan man i bestyrelsen mener at have levet op til 

formålsparagraffen. Hertil svarede Anny Møller, at man gør, hvad man kan, men savner 

opbakning til arrangementer. Peder Jespersen: Vi har modtaget materiale, der kunne 

bruges, men forslagsstilleren ønskede ikke at være aktiv på nogen måde. Det blev 

appelleret til de tilstedeværende at gøre en indsats. I princippet bør forslagsstillere selv 

være med til at gennemføre projekterne.  

Med disse bemærkninger blev beretningen godkendt. 

4. Regnskabet for 2018 blev omdelt. Regnskabet er vedhæftet. 

Kasserer Steffen Hemagers kommentar hertil: Vi mangler kontingentindbetalinger i 2018, 

men en del er indbetalt i 2017, deraf det tilsyneladende underskud. Revisor Troels Panild 

gjorde rede for, hvorfor aktiverne håndklæder og termenture er 0-stillet. Det blev foreslået 

at gøre en indsats for at afsætte håndklæderne og at bruge pengene på termenture i stedet 

for at 0-stille posterne. Der er et lager på ca. 60 håndklæder. 

Søren Kristensen fremhævede, at det regnskabsteknisk bør være muligt at henføre 

kontingentindbetalinger og andre tilgodehavender/skyldige beløb til det regnskabsår, hvor 

de hører hjemme. Dette blev taget til efterretning.  

De manglende kontingentindbetalinger vil blive udlignet i 2019. 

Troels redegjorde for revisorens bemærkninger til regnskabet. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

5. Forslag fra Søren Kristensen: 

Bestyrelsen foreslår, at der ydes 100,- i tilskud til hver deltager på Ø-turen til Rømø. 

Efter nogen drøftelse blev det foreslået, at budgettet på kr. 2.500,- fordeles efter antallet af 

deltagere, dog mindst 100,- kr og max. 200,- kr pr. deltager, alt efter hvor mange der 

deltager. Dette blev vedtaget. 

 

Forslag fra Poul Lund, Ulla Lund og Jesper Hess Nielsen: 

Der var en længere diskussion i anledning af de indkomne forslag om vedtægtsændringer, 

da det viste sig, at der var flere udgaver af vedtægterne. Jette udtrykte over for bestyrelsen, 

at dette var kritisabelt. 



Søren gjorde opmærksom på, at der er lavet vedtægtsændring i 2016, hvor der foretages 

navneændring fra DN København til DN Storkøbenhavn, men der er også foretaget andre 

ændringer end navnet, dvs der foreligger to udgaver af vedtægterne. Bl.a. er 

formålsparagraffen ændret fra 2006 til 2016-udgaven.  

Poul Lund gjorde opmærksom på det risikable i, at der udleveres vedtægter i forskellige 

udgaver og vil gerne være behjælpelig med revision af vedtægterne. De indsendte forslag 

til vedtægtsændringer beror til dels på denne uoverensstemmelse, og  

Jette fremhævede derfor, at vi skal have entydige vedtægter og foreslog, at bestyrelsen 

indkalder til møde om dette, hvor vedtægterne i deres helhed gennemgås, inkl. de forslag 

som var stillet.  

Fridolin foreslår, at alle interesserede mødes med bestyrelsen til et debatmøde, således at 

der kan laves vedtægter, som alle kan tilslutte sig, altså et åbent møde. Derefter 

ekstraordinær generalforsamling. Poul foreslår, at det skal være en lille gruppe. Det blev 

besluttet at nedsætte en gruppe bestående af Steffen, Poul, Asger, Bendt, Peder, Anny, 

Jesper Hess Nielsen og Søren. Gruppen får til opgave at lave nye vedtægter, der 

forelægges på en ekstraordinær generalforsamling. Tovholder: Poul.  

Dato for ny ekstraordinær generalforsamling skal være snarest muligt, dog inden 1. juli 

2019.  

Det blev foreslået at undersøge muligheder for at benytte andre svømmehaller i 

københavnsområdet ud over Frederiksberg, men det er meget vanskeligt at finde 

svømmehaller, der er egnet. 

Status som folkeoplysende forening kræver, at man er bosat i en bestemt kommune. Vi har 

tidligere udnyttet at være en folkeoplysende forening. Mogens: Vi har kæmpet med 

kommunen om dette, spørgsmålet er endnu ikke afklaret.  

 

6. Anny gennemgik aktivitetsplanerne for 2019, herunder 

Svømning i Blovstrød. 

Påskefrokost 

Spillesøndage i Tysmosen (petanque, stigegolf, krolf) 

Nattergaletur 

Julefrokost 

 

Jesper vil være behjælpelig med, at datoer bliver lagt på hjemmesiden og vil i øvrigt være 

bestyrelsen behjælpelig med kommunikation, herunder eventuelt oprettelse af en SMS-

kæde. Dette vil ikke være i konflikt med persondataloven. 

 

Poul gav udtryk for, at der er brug for en brochure for medlemmer i vores del af landet. 

Denne skal ligge fremme i svømmehaller, biblioteker etc. Det pålægges også bestyrelsen 

at beskæftige sig med dette. 

 

7. Det vedtoges at kontingentet fortsætter uændret. 

 

8. Budget blev fremlagt til orientering og godkendt. Det bør præciseres, at budgettet gælder 

for kalenderåret.  

 

9. Mogens blev genvalgt som formand for de næste 2 år. 

 

10. Peder og Anny genopstiller til bestyrelsen og blev valgt. Som suppleanter blev valgt Bendt 

Mollerup og Ulla Lund. De inviteres med til møder og har tale- men ikke stemmeret. 



 

11. Troels Panild blev genvalgt som revisor og Søren Kristensen som revisorsuppleant. 

 

12. Susanne Jespersen forelagde spørgsmålet om begrænsning af opstilling. Bør man fx kun 

kunne vælges for to perioder? Hvad gør andre foreninger? 

 

Formanden takkede dirigent og referent, der hver modtog et håndklæde og en flaske vin. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede derefter generalforsamlingen afsluttet. 

 

 


