
Ordinær Generalforsamling Gentofte Kunstskøjteløber Forening 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Gentofte Kunstskøjteløber Forening:- 
 
28. september 2020 kl. 17.15 i hal 1 
 

Grundet corona og gældende forsamlingsforbud, opfordre vi til at kun en forældre/værge per 
familie deltager, for medlemmer under 16 år. Medlemmer over 16 år deltager som normalt selv. 
 
Så vi kan sørge for at overholde det forsamlingsforbud, som gælder når vi når til den 28 
september, bedes man melde sig til på dette link. Hvis man ikke er meldt til, vil man ikke kunne 
deltage. Hvis antal af tilmeldte overstiger det vi må være i hallen inkl. bestyrelsen, kan vi evt. blive 
nødsaget til at udskyde Generalforsamlingen igen. Tilmeldingen lukker midnat 27 september, 
2020. 
 
Tilmeldings link 
 
https://www.foreninglet.dk/teamenrollment/index/e7b855d16924af6/51176 
 
 
Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent (og referent) 
2. Formandens beretning (vil inden generalforsamlingen blive udsendt skriftligt på mail og lagt på 
hjemmesiden ) 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 
5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse/medlemmer/forældre/værge til medlemmer 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af en revisor  
9. Eventuelt 

Dagsorden med indkomne forslag, herunder evt. foreslåede vedtægtsændringer, vil blive opslået på GKFs 
hjemmeside senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 
 
Formandens beretning fremsendes snarest. 
 
Foreningens gældende vedtægter kan ses her:   
 
https://gkf.dk/wp-content/uploads/sites/30/2017/03/VEDT%c3%86GTER-FOR-GENTOFTE-
KUNSTSK%c3%98JTEL%c3%98BER-FORENING-marts-2017.pdf 
 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være et medlem af bestyrelsen 
skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Fremsendelse via e-mail med 
bekræftelse fra modtageren betragtes som gyldig fremsendelse. Forslag kan fremsendes på gkf@gkf.dk 

https://www.foreninglet.dk/teamenrollment/index/e7b855d16924af6/51176
https://gkf.dk/wp-content/uploads/sites/30/2017/03/VEDT%c3%86GTER-FOR-GENTOFTE-KUNSTSK%c3%98JTEL%c3%98BER-FORENING-marts-2017.pdf
https://gkf.dk/wp-content/uploads/sites/30/2017/03/VEDT%c3%86GTER-FOR-GENTOFTE-KUNSTSK%c3%98JTEL%c3%98BER-FORENING-marts-2017.pdf
mailto:gkf@gkf.dk


 
Stemmeret har, jfr. § 10: 
 
- aktive medlemmer, der er fyldt 16 år og har været aktive medlemmer i mindst tre måneder  
- forældre/værge til aktive medlemmer under 16 år, der har været medlemmer i mindst tre måneder (1 
stemme pr. medlem)  
 
Efter at medlemmet fylder 16 år, mister forældre/ værge retten til at stemme på vegne af medlemmet. Der 
kan ikke stemmes ved fuldmagt, og medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret. Foreningens 
kasserer medbringer på generalforsamlingen medlemsoversigt over stemmeberettigede.  
 
Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne Jesper Lauritzen og Ronnie Knudsen er ikke på valg. 
 
Henning Goldbeck er ikke villig til genvalg. 
 
Pernille Lohmann er ikke villig til genvalg. 
 
Maria Thea Flymer, som er kasserer ønsker ikke at forsætte sin valgperiode ud, og udtræder derfor ved 
denne generalforsamling. 
 
Mie Svan Jørgensen udtrådte af bestyrelsen i december - i hendes sted er 1. suppleant Henriette Andersen 
indtrådt som ordinært medlem.  Henriette er villig til genvalg. 
 
Sanne Colmor er udtrådt af bestyrelsen i august, i hendes sted er 2. suppleant Lyudmila Bobek indtrådt 
som ordinært medlem. Lyudmila er villig til genvalg. 
 
Klubben har brug for flere nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter. - Interesserede er velkomne til at 
henvende sig til den nuværende bestyrelse og høre nærmere om bestyrelsesarbejdet. 
 
  
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen i GKF 

 

 


