
 
 

Referat fra generalforsamling i Zen-To 
onsdag den 26. maj 2021 
 

Formanden bød velkommen til de fremmødte. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab for 2021 
4. Indkomne forslag 

 
Bestyrelsen stiller forslag til en ændring af §4, §6 og §11 i klubbens vedtægter. 
 

5. Valg af bestyrelse 
 
Nuværende bestyrelse ønsker genvalg 
 

6. Eventuelt 

1. Valg af dirigent 

Joe Emborg (elev på 1. holdet) blev valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelse til general-
forsamlingen var sket efter vedtægternes forskrifter, da der var sendt mail til alle medlemmer den 
12. maj 2021. 

2. Formandens beretning 

Formandens beretning var vedlagt indkaldelsen. Beretningen blev enstemmigt godkendt af de frem-
mødte. 

3. Regnskab for 2021 

Kasserer Rikke Ellebye gennemgik regnskabet, som var lagt frem til alle. Rikke gjorde opmærksom 
på, at dette års regnskab er opstillet i overensstemmelse med reglerne i Regnskabs- og revisions-
instruksen for foreninger, der modtager medlemstilskud. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde fremlagt forslag til ændring af vedtægternes §4, §6 og §11. 

 

Ændring til §4 (omhandlende kontingent for unge under 15 år) 

Ændringerne blev godkendt med 9 stemmer for og 1 imod. 

  

6. juni 2021 
Referent: Rikke Ellebye 
 
 



 
Side 2 

Ændring til §6 (omhandlende bestyrelsen) 

Ændringerne blev godkendt med 9 stemmer for og 1 blank med nedenstående præcisering (gul 
markering) i det afsnit, der var forelagt ændringer i: 

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formand og to 
bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, mens næstformand, kasserer og et bestyrelses-
medlem er på valg i lige år. Eventuelle suppleanter vælges årligt. 

 

Ændring til §11 (omhandlende generalforsamlingen) 

Ændringerne blev godkendt med 9 stemmer for og 1 blank med nedenstående præcisering (gul 
markering) i det afsnit, der var forelagt ændringer i: 

 

På generalforsamlingen i februar vælges: 

 Formand og to bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år. Valget forestår i ulige 
år 

 Næstformand, kasserer og ét bestyrelsesmedlem for en periode på to år. Valget fore-
står i lige år 

 Hvis muligt 1 – 2 suppleanter for en periode på ét år 

Afgående medlemmer af bestyrelsen kan genvælges. 

Valgene skal foregå skriftligt, dersom det ønskes af generalforsamlingen. 

5. Valg af bestyrelse 

Bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt og har konstitueret sig således: 

 Formand: Lars Krusaa 
 Næstformand Jacob Plenaa Thorngreen 
 Kasserer: Rikke Ellebye 
 Best.medl.: Anne Helene Rasmussen 
  Brian Salmon 
  Ulrik Drachmann 

6. Eventuelt 

Der var ikke noget til dette punkt. 

 

 

Dato:  ..........................  Dirigent: ..........................................  

 


