
Referat af striftende GeneralForsamling i DUN-Århus 
d. 8. februar 2002 kl. 21:30 

i svømmeklubbens klublokale v. Lystrup skole. 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetæller(e). 

2. Oplæg om, hvorfor vi vil have den her lokalforening v. en af initiativtagerne 

3. Afstemning om oprettelse af DUN-Å 

4. Hvis forslaget faldt går vi hjem – ellers 

Vedtagelse af vedtægter for DUN-Å 

5. Vedtagelse af budget og kontingent 

6. Valg af lokalformand og kasserer 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af revisor 

10. Evt. 
 
1) Karsten blev valgt til dirigent Ingerlise til referent og Benny til stemmetæller. 

Der var ved GF´s begyndelse 16 stemmeberettigede medlemmer. 
 
2) Bo holdt et kort oplæg om baggrunden for oprettelse af lokalforening, herunder om muligheder for 

forskellig offentlig støtte. 
 

Thomas fortalte om intentionerne og visionerne i lokalforeningen, bl.a. om samarbejdet med DUN og 
de tiltag vi selv kan stå for. 
 

3) Efter afklaring af div. spørgsmål ang. lokalforening afgjorde forsamlingen med 16 stemmer for og 
ingen imod, at DUN-Århus er en realitet. 
 
1 stemmeberettiget forlod forsamlingen 

 
4) De foreslåede vedtægter blev gennemgået, og det udmøntede sig i flg. afstemninger og rettelser: 

 
Efter diskussion om der i § 1 nyt stk. 4 skal være angivelse af målgruppe eller alder bestemte 
forsamlingen med 14 for, 1 imod af 15 stemmeberettigede, at § 1 stk. 4 kommer til at lyde: 

 
Foreningens målgruppe er unge mellem 18 og 35 år, men aktiviteterne er åbne for alle medlemmer. 

 
§ 4stk. 4,8 Afstemning om direkte valg af formand:  15 for, 0 imod. 

   Afstemning om formandsvalg hvert år:  15 for, 0 imod. 
 
 1 stemmeberettiget forlod forsamlingen 
 § 4stk. 4,9a Afstemning om direkte valg af kasserer for 2 år:  9 for, 4 imod, 0 blank. 
 
 § 4stk. 4,9b Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 1. gang, 
  herefter hvert ulige år, samt valg af 1 bestyrelsesmedlem, der 

vælges i lige år.    12 for, 0 imod, 2 blanke 
 
 Afstemning om de samlede vedtægter:   14 for, 0 imod. 
 



5) Lokalforeningskontingentet blev fastsat til 25,00 kr./år. for 2002-2003. 
 
6) Thomas Asferg blev valgt til formand 
 
7) Peter Klingenberg blev valgt til kasserer 
 
8) Bo Hutzen, Jens Neergaard og Ingerlise Klingenberg blev valgt til bestyrelsen med pålæg om selv at 

afgøre, hvem der er valgt for 2 hhv. 1 år. på 1. bestyrelsesmøde, og melde beslutningen ud 
efterfølgende. 
Mads Fisker blev valgt til suppleant, og bestyrelsen blev pålagt at hverve en suppleant yderligere 
inden 1 uge 

 
9) Bjarne Knudsen belv valgt til revisor og Mads belv valgt til revisorsuppleant. 
 
 
10) Bo Hutzen takkede for god orden under den stiftende generalforsamling. 
 


