
Referat for ordinær generalforsamling 
søndag den 5. September 2021 kl. 10:00i  
Foreningernes Hus, Vissingsgade 31, 7100 Vejle 
  
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
Bestyrelsen foreslog Bent Mikkelsen som dirigent og Lars Preuthun som referant. 
Begge blev valgt. 
 
Dirigenten dokumenterede og konstaterede at generalforsamlingen var varslet og indkaldt iflg 
vedtægterne og derfor lovlig og beslutningsdygtig.  
Tilstede var 32 medlemmer. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
Karen Blok fremlagde bestyrelsens beretning (se hjemmesiden) 
Beretningen godkendtes. 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for året 1.juli 2020 – 30 juni 2021 
(Se hjemmesiden) 
Kassereren gennemgik regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt 
 

4. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 

5. Fastlæggelse af kontingent for året 1.juli 2021 – 30 juni 2022 
Bestyrelsen foreslår årets kontingent til kr. 500,00 
Dirigenten foreslår kontingentet behandlet under punkt 6. Budget da kontingentetforhøjelsen er 
forudsat i budgettet. 
 

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for året  1.juli 2021 – 30. Juni 2022 
(Se hjemmesiden) 
Bestyrelsen ønsker ved forhøjelse af kontingentet at sikre at foreningen til stadighed har midler til 
at finansiere fremtidige udvidelser af faciliteter som klublokaler mere sauna kapacitet o.a.  
 
Her fulgte en række indlæg fra salen vedr. uddybelse af muligheder, tidshorisont, “det røde hus”, 
varme drikke om søndagen, trafikmængde, mobilsauna o.a. 
 
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
 

7. Valg af formand for en periode af 2år 
Karen Blok er villig til genvalg, Karen blev valgt uden modkandidat. 
 
Valg af 2bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 år. 
På valg er: 
Paul Fabricius – er villig til genvalg. Valgt uden modkandidat. 
Else-Katrine Pedersen -ønsker ikke genvalg. Tak for lang og tro tjeneste. 
Bestyrelsen foreslår Kirsten Spøer. Valgt uden modkandidat. 
 



Valg af 1. suppleant for en periode af 1 år. 
Charlotte Juhl – villig til genvalg. Valgt uden modkandidat. 
 
Valg af 2. Suppleant for en periode af 1 år. 
Alice Rasmussen – villig til genvalg. Valgt uden modkandidat. 
 
Valg af revisor for en periode af 2 år. 
Lars Preuthun – villig til genvalg. Valgt uden modkandidat 
 
Valg af revisorsuppleant for en periode af 1 år. 
Bente Uth – villig til genvalg. Valgt uden modkandidat. 
 

8. Eventuelt. 
Under eventuelt var der en livlig udveksling af ideer og synspunkter, primært relateret til de samme 
emner der blev behandlet under budgettet. 
Formanden bad om tilkendegivelse vedr. varme drikke om søndagen. 
Et mindretal tilkendegav positiv holdning. 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 
 
Vejle, den 5. September 2021 
Lars Preuthun 
 
 

 


