
 

Ordinær Generalforsamling Gentofte Kunstskøjteløber Forening 

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Gentofte Kunstskøjteløber Forening:- 

 
6 december 2020 kl. 10.00 til kl. 12.00 som afholdes i:- 
 
Gentofte KINO,  
Gentoftegade 39  
2820 Gentofte  

Grundet Corona opfordre vi til at kun en forældre/værge per familie deltager, for medlemmer 
under 16 år. Medlemmer over 16 år deltager selv som normalt.  

Da klubben er ansvarlige for at overholde diverse corona relaterede regler, bedes man melde sin 
deltagelse på dette link. Hvis man ikke er meldt til, kan man IKKE deltage på mødet. Tilmeldingen 
lukker midnat 4 december, 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  
3. Valg af revisor for indeværende periode.  
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse 
6. Valg af revisor for 2020 
7. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse/medlemmer/forældre/værge til medlemmer 

relateret til klubben vedtægter 

• Forslag 1 (Vedtægt ændring) ved Henning, Jesper, Ronnie og Lyudmilla 

• Forslag 2 (Vedtægt ændring) ved Henning, Jesper, Ronnie og Natalia 

• Forslag 3 (Vedtægt ændring) ved Henning, Jesper, Ronnie og Lyudmilla 

• Forslag 4 (Vedtægt ændring) ved Sara Redin (E2), Rosy Richard (E2) og Jonna von Wendt (E2) 
8. Valg til bestyrelsen 
9. Valg af suppleanter 
10. Andre indkomne forslag og eventuelt 

• Forslag 5 ved Sara Redin (E2), Camilla Riis Meile (E2) og Kerstin Baumann (E2) 

• Forslag 6 ved Sara Redin (E2), Rosy Richard (E2), Jonna von Wendt (E2) og Kerstin Baumann (E2) 

• Forslag 7 ved Sara Redin (E2), Rosy Richard (E2), Jonna von Wendt (E2) og Maria Wernevi (E2) 

https://www.foreninglet.dk/teamenrollment/index/e7b855d16924af6/51176


 

 
Vi råder kun over lokalet til mødet i to timer, fra kl. 10 til kl. 12. Derfor vil vi følte dagsordenen 
efter prioritet. Skulle der være emner der ikke bliver tid til, vil disse blive udsat til den næste 
generalforsamling.  
 

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 afholdelsen af generalforsamlingen. Fremsendelse via e-mail med 
bekræftelse fra modtageren betragtes som gyldig fremsendelse.  
 
Forslag kan fremsendes til gkf@gkf.dk, og det er værd at bemærke, at hvis man tidligere har indsendt et 
forslag til behandling på en af de tidligere indkaldte møder, og man stadigt gerne vil have det forslag 
behandlet, bedes man indsende det igen senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. 
 
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 på Generalforsamlingen vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
 
2 bestyrelsesposter indtil marts 2021 og 3 indtil marts 2022, suppleanter er valgt for en valgperiode til 
marts 2021 
 
Bestyrelsesmedlemmerne Jesper Lauritzen og Ronnie Knudsen er ikke på valg. 
 
Henning Goldbeck er ikke villig til genvalg. 
 
Maria Thea Flymer udtrådt af bestyrelsen d. 31. oktober 2020. 
 
Pernille Lohmann udtrådt af bestyrelsen fra begyndelsen af oktober 2020. 
 
Mie Svan Jørgensen udtrådte af bestyrelsen i december 2019 - i hendes sted er 1. suppleant Henriette 
Andersen indtrådt som ordinært medlem.   
 
Henriette Andersen Theisen ikke længere valgbar til bestyrelsen.  
 

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


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 
 


