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Referat af generalforsamling i Sunds Forenings Fitness torsdag den 17/6-2021. 
 
Ole Mogensen blev valgt som aftenens ordstyrer. 
 

1. Valg af stemmetællere – Ole foreslog, at vi valgte nogle såfremt det måtte blive aktuelt at 
stemme. 

2. Bestyrelsens beretning v/formanden – se vedhæftede fil. 
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab. Henrik Højmark gennemgik regnskabet – der var lidt 

spørgsmål til budget for 2021 – men da det ikke er endeligt og vi endnu ikke ved hvordan 
tingene udvikler sig, så vil det blive ændret løbende. Selve regnskabet blev vedtaget uden 
kommentarer. 

4. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde følgende 2 forslag: 
§8.9 ønskes ændret til valgbare revisisorer og suppleanter kræver ikke medlemskab af Sunds 
FF 
§7.8 vedr. børneattest som vi tidligere fik tilføjet ønskes fjernet igen, da det ikke er 
nødvendigt ifølge politiet. 
Begge forslag blev godkendt uden bemærkninger. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
i . Henrik modtog genvalg 
ii. Maibritt modtog ikke genvalg – bestyrelsen foreslog i stedet Rikke Poulsen, hvilket blev 
godkendt. 
b. Valg af suppleant. 
i. Kirsten modtog genvalg 

6. Valg af revisor og revisor suppleant. 
a. Valg af revisor 
i. Bodil Bjørn – ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog i stedet Carsten Lund, hvilket blev 
godkendt. 
b. Valg af revisor suppleant. 
i. Carsten Lund – var blev valgt som revisor og bestyrelsen foreslog i stedet Søren Lyngholm, 
hvilket blev godkendt. 

7. Eventuelt. 
Der blev fra bestyrelsens side sagt et stort tak til Maibritt Mortensen som har valgt at træde 
ud af bestyrelsen. 
Det blev nævnt, at vi altid kan bruge flere sponsorer, så hvis nogle kender nogle der kunne 
være aktuelle, så giv endelig lyd til bestyrelsen. 
Tak for god ro og orden og tak til Ole som ordstyrer. 
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