
Referat af generalforsamlingen i DUN-Århus den 21. februar 2003. 
 
 

1 Valg af dirigent,  referent og stemmetæller. 
Karsten blev dirigent, Ingerlise referent og Jens stemmetæller. 
 
Karsten anerkendte indkaldelsen, således at GF er rettidigt indkaldt og 
dermed lovlig. 

 
2 Beretningen blev ridset op – problemerne med Århus Kommmune, den 

ekstraoridnære GF og endelig godkendelsen fra Kommunen blev uddybet. 
 
Derudover blev der lagt vægt på flg. 
 
Vores forsøg på at få en ekstra svømmehal/tid kiksede 
 
Vi afholdt et medlemsmøde – det var ikke den store succes – nærmest 
fiasko. 
 
Vores træf på Kysing (NFJ) blev heller ikke et tilløbsstykke, men vejret 
havde sin del af skylden. 
 
Efterårssæsonen begyndte med meget få deltagere – det blev bedre 
henad november. 
 
Foredraget blev i sig selv en succes – men det har ikke givet nye ansigter 
herude. 
 
Fra efteråret overtager ”svømmehallen Spanien” vores aktivitet m.h.t. 
svømning – i første omgang. Vi har en aftale om, at vi kan genovertage 
arrangementet – derinde – hvis de synes ”forretningen” er for lille. 
 
Vi har samtidig en aftale med LIF, så vi beholder vores fredagstid og 
etablerer et vandaerobic-hold i efteråret. 
 
Beretningen blev godkendt med samtlige stemmer. (12) 

 
3 Regnskabet blev gennemgået. Det blev godkendt med den bemærkning, 

at den valgte revisor burde have været indkaldt for at revidere regnskabet. 
 

4 Formanden redegjorde for bestyrelsens forslag under ét: Spørgsmål i.f.t. 
kommunen blev besvaret – vi skal have fundet ud af, om DN-Å er 
registreret. 
 
Pkt. 1 Godkendt m. ændringsforslag (”i daglig tale forkortet til DN-
Å”falder ud) 
 
Pkt 2 Vedtaget – alle for. 



 
Pkt 3 kontingent til DN-Å vedtaget. 10 for 1 imod 1 undlod. 
 
Pkt.4 vedtaget alle for. 
 

5 Thomas blev genvalgt som formand, Jens og Jannie blev valgt til 
bestyrelsen. 

 
6 Poul og Carina blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant. 

 
7 Mads blev valgt som revisor med 1 stemme imod. 

 
8 Vi kunne ikke få valgt en revisorsuppleant. Det medfører, at skulle Mads 

gå ud, skal der afholdes ex. GF med valg af revisor som pkt. 
 

9 ”Spanien” kurbad og svømning blev diskuteret, det sociale ifm. svømning i 
Spanien kom også på bane. Og så var der kaffe og lagkage. 


