
DAGSORDEN 

  TIL  

GENERALFORSAMLING  

Onsdag d. 19.8.2020 - kl.18.00  

Mødesalen, Herlev Gamle Skole 

Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev 

 
  

DAGSORDEN:  

0. Valg af referent og dirigent  
1. Bestyrelsens beretning for 2019. v/ formand Jesper Kallesøe 

2. Forelæggelse af årsregnskab for 2019 til godkendelse v/ Kasserer Susanne Termark-

Hansen 
3. Forslag  

3.1 Forslag til vedtægtsændring:  
Gældende vedtægt 

“12. GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGSDYGTIGHED 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal. 

Stk. 2: 

Forslag om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kan dog kun vedtages på en generalforsamling, 

hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke 

mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer til stedet på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmeberettigede for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne 

kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.” 

Forslag til ændring: 

“12. GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGSDYGTIGHED 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal. 

Stk. 2: 

Forslag om vedtægtsændringer kan kun ændres af en generalforsamling og der kræves et flertal på 2/3 af 

de afgivne stemmer. 

Stk. 3 

Forslag om foreningens opløsning kan dog kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de 

stemmeberettigede medlemmer er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af de 

stemmeberettigede medlemmer til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan da 

forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt.” 

  



3.2 Forslag til vedtægtsændring: 

Gældende vedtægt 

6. BESTYRELSE 

Foreningen ledes af en bestyrelse på højst 9 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad 

gangen. 

Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år. 

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i en valgperiode, kan bestyrelsen supplere sig selv med virkning indtil 

førstkommende generalforsamling. 

Bestyrelsens formand, kasserer og systemadministrator udpeges af generalforsamlingen. 

Lige år afgår formand, systemadministrator og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Ulige år afgår kasserer og 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden. 

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder. 

Forslag til ændring: 

6. BESTYRELSE 

Foreningen ledes af en bestyrelse på højst 7 medlemmer, samt 2 suppleanter der vælges på 

generalforsamlingen for 2 år ad gangen, suppleanter dog kun for 1 år ad gangen. 

Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år. 

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i en valgperiode, indtræder 1. suppleanten. Ved mangel på 

suppleanter kan bestyrelsen supplere sig selv med virkning indtil førstkommende generalforsamling. 

Bestyrelsens formand, kasserer og systemadministrator udpeges af generalforsamlingen. 

Lige år afgår formand, systemadministrator og 1 øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Ulige år afgår kasserer og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden. 

Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder. 

 

4. Valg til bestyrelsen  

På valg er:  

Formand Jesper Kallesøe    Er villig til genvalg.  

Systemansvarlig Solveig Kallesøe   Er villig til genvalg. 

Bestyrelsesmedlem Anette Termark Brock Er villig til genvalg. 

Vakant post 2 år 

Vakant post 1 år, Peter Oest ønsker at træde ud før tid af personlige årsager. 

Vakant post 1 år 

Vakant post 1 år 

Vakant post 1 år 

 

Ikke på valg:  

Kasserer Susanne Termark-Hansen 

 

5. Valg af revisorer  

På valg er:  

Michael Lüthi    Er villig til genvalg. 

Lars Wrist-Elkjær    Ønsker ikke genvalg  

 

  



6. Valg af to svømmerepræsentanter til svømmeudvalget  

På valg er: 

Luccas Dam Brenner 

Ida Oest 

 

7. Eventuelt  
 

Vi hører gerne fra dig, hvis du er interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejdet eller andet 

udvalgsarbejde i Herlev Svømning. Har du spørgsmål, ønsker en uddybning eller lign. så 

kontakt formand Jesper Kallesøe formand@herlevswim.dk  

 

På Generalforsamlingen i år vil der ikke blive delt nåle ud til svømmerne som vi plejer. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Herlev Svømning 


