
Referat af Generalforsamlingen 
16-03-2022 
 
a. Valg af dirigent 

- Caroline Schulz (forperson) er dirigent. 
- Laura er referat. 

 
b. Forpersonskabet aflægger beretning 

- Holdskema - ændringer 
- De kæmpende hold - spring, dans og yoga 
- Fodbold tilmeldelse 
- Badminton, Basket, Styrke- og kondi og Volley (Succes) 
- Introtrøjer (begrundelse: god reklame) 
- Julefrokost 
- Løbe-challenge 
- Begivenheder - op og nedture 
- Friluftstur, Jolleyball, BattleRoyal, Påskecup 
- FredSIF i sæson 22/23 

- Events 
- Ekstra post evt 

 
c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, samt budget for det kommende år.  

- Budgettet er ved at blive omlagt til år-år i stedet for at følge sæsonen grundet krav fra 
FIU - derfor budget for 1,5 år 

- Revideret budget da nogle poster ikke blot kunne ganges med 1,5 
- Alt er godt trods lidt forvirring ved omlægning 
- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ll1hV49hLftv1_ZheQv7_MAxY3SjkaNf/edit

#gid=785277126  
 
d. Indkommende forslag 

- Ingen indkomne forslag til vedtægtsændringer 
 
e. Vedtægtsændringer fremlægges og efterfølgende afstemning.  
https://docs.google.com/document/d/1Ut7HFpMVdWHu8nSMifYZPsGWHVEWwQGO/edit?u
sp=sharing&ouid=101134470823262834920&rtpof=true&sd=true  

- Alder x2 (vedtaget 18/21 + 19/20) 
- Bestyrelsen (vedtaget 23/23) 
- Udelukkelse af medlem (vedtaget 20/20) 

- Spørgsmål om hvordan man udelukkes 
- Forslag om at skrive på vedtægten at vedkommende ikke får refunderet 

prisen.  
- Skabe (vedtaget 22/24) 

- Tilbyde eksterne medlemmer skabe på årlig basis. 
 
f. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.  

- Genvalg af siddende bestyrelse (vedtaget 16/16) 
- Ansøgere 

- Dose (22/23) 



- Bagger (20/20) 
- Kejser (21/21) 

- Alle tre ansøgere stemt ind og ny bestyrelse vedtaget nemlig: 
- Tobias, Camilla S, Camilla N, Cecilie, Kresten, Laura, Mads, Jonas og Jakob. 

 
g. Valg af 1 revisor  

- Rune (vedtaget 21/21) 
 
h. Eventuelt 

- Ros til fitness, men der bliver ikke gjort rent - det tager bestyrelsen op. 
- Overvej reglerne i fitness 

- Forslag: sig hej og farvel 
- Ændre reglerne til noget mere positivt  
- Diskussion om tøj 
- Folk rydder ikke op efter sig evt. også på nyt regelsæt 

i. Hygge og leg 
- Der blev leget og konkurreret med dobbeltbukser, spist pizza og hygget. 
- Alt i alt meget succesfuld generalforsamling 


