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Kl. 10.00-10.30: Morgenmad mens GF påbegyndes.  

Vi regner med en pause ca. en gang i timen. Mødet skal være lukket kl 15.00 

 
1. Valg af dirigent og godkendelse af mødets gyldighed 

- Mødet er enstemmigt erklæret gyldigt 
- Dirigent Troels Frostholm Søe-Larsen 
- 8 medlemmer til stede 
  

2. Valg af referent 
- Referent Gitte Søe-Larsen enstemmigt vedtaget. 

 

3. Årsberetning af formanden fremlægges – kalenderliste vedlægges ved Lasse Henriksen 
- Se bilag vedlagt (kalenderliste samt årsberetning) 

 

4. Regnskabsgennemgang af kassereren – regnskabet samt medlemsoversigt vedlægges- se bilag 
- Revisoren har godkendt regnskab (se vedlagt revisionspåtegning) 
- Gennemgang af regnskabet fra kassererens side   

 

5. Godkendelse af regnskabet og regnskabsmæssige forslag til det kommende år (Regnskabet 
sendes ud med endelig dagsorden 1 uge før mødet) 
- Regnskabet er inde i en indkøringsfase i forhold til det nye system. Det er lettere at bogføre og 

mere overskueligt rent regnskabsmæssigt. Der kan udpensles på forskellige måder, men 

kassereren arbejder stadig med at bogføre under de rette posteringer og typer. Udover 

regnskabet der er udsendt er der kommet 2 nye medlemsskaber samt 600 kr. mere i indtægt. 

Derudover er regnskabsåret jo ikke færdigt hvilket betyder at der vil komme flere udgifter inden 

regnskabsåret er slut (bl.a. t-shirts)  
- Enstemmigt godkendt 

 
6. Indkommende forslag behandles (bestyrelsen kommer med forslag til ny foreningsstruktur). 

Forslaget følger 1 uge før mødet sammen med endelig dagsorden) 
 

- Vi fremlægger forslaget og snakker om ændringerne. Generalforsamlingen giver lov til at ændre 

kommateringer, smårettelser samt punktopdeling/layout efterfølgende. 

- Vi snakker om navne til de forskellige instanser for at få konsensus 

- ”Generalforsamlingen” Forbliver Generalforsamlingen (enstemmigt)  

- ”Bestyrelsen” forslag: Formandskab, Styregruppe, Bestyrelse, koordinationsudvalg – kaldes 

efterfølgende Styregruppe (vedtaget 5, 1 blank, 2 imod) 

- ”Gruppe” forslag: Udvalg – Kaldes udvalg (enstemmigt) 

- ”Koordineringsmøderne” forbliver koordineringsmøder 

- ”Gruppekoordinatorerne” forslag: udvalgskoordinator – kaldes udvalgskoordinator. 

(enstemmigt) 

 

- Generalforsamlingen stemmer om hvorvidt vedtægtsforslaget stemmes igennem med den 

fremlagte betydning. Dog med tilladelse til at rette lay-out, kommateringsfejl og punktopstilling. 
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Og andre opstillings og stavefejl. (2/3 dele SKAL stemme for forslaget for at det går igennem). 

Forslaget vedtages (8 for og en imod). 
   

7. Fastsættelse af kontingenter for kommende år – (Forslag fra siddende bestyrelse er at 
kontingentet for den kommende sæson 2015 er 400 kr.) 
- Måske har det faldende medlemstal lidt med priserne at gøre. Vi har mange ældre som betaler 

meget for at rejse hjem til arrangementer. I forvejen koster det for dem så at sætte prisen for højt 

ville måske betyde at færre køber medlemsskaber og kommer hjem til arrangementer.  Lige nu 

handler det om at få flere medlemmer ind så vi kan opretholde vores medlemsdeltagelse og 

derved en aktiv forening. 
- Forslaget er enstemmigt vedtaget 

   
8. Valg af bestyrelse  
 -  Den nye struktur fordrer at der nu skal vælges en anden bestyrelse ind. Derfor skal der ikke 

længere vælges 5 personer+ 2 suppleanter ind, men i stedet 3 personer til den kommende 

”bestyrelse” nu kaldet styregruppe. 
- Formand: Opstillet: Asger Krogh Kjær, Jakob Ask Føne – Asger Krogh Kjær valgt ind med 

flertal  

- Næstformand: Opstillet: Christine Jensen in absentia - Christine Jensen valgt ind uden 
kampvalg 

- Kasserer:  Opstillet:   Gitte Søe-Larsen – Gitte Søe-Larsen valgt ind uden kampvalg 

 

9. Valg af intern revisor 
- Stefan Mark Jensen stiller gerne op som intern revisor in absentia – Stefan Mark Jensen valgt 

som intern revisor uden kampvalg 

 

 
10. Eventuelt.  

- Henstilling til kommende bestyrelse fra GF: At den nye bestyrelse lægger de oprettede 
udvalg op så alle kan se hvem der sidder som koordinator i udvalget, antal medlemmer og hvad 

gruppen laver (formål)  
 
Dagsordenen og mødet lukkes inden debatten går i gang. Generalforsamlingen godkender 
referatet enstemmigt. 
 

- Evt. debatoplæg om ThyRFs rolle i Forenings SFO-reformen 
- Der kan evt. laves froskellige samarbejder med andre foreninger. 
- Fremlæggelse af Magisk Mandag kalender for næste år. Jakob Ask Føne er nu 

lokaleansvarlig og ansvarlig for aktiviteten til Magisk Mandag. Der er lavet en årsplan der skal 

sikre at vi har aktiviteter der foregår løbende i løbet af året. 
- Der er mange gode tanker i gang. Vi opfordrer folk til at oprette udvalg og sende dem til 

info@thyrf.dk 


