
 
Dagsorden for fælles ordinær generalforsamling i Stilling IF d. 25. april 2021 kl. 10:00 
Generalforsamlingen afholdes  i klublokalet hvis Corona lovgivningen tillader det, ellers vil det forgå 
virtuelt via et link på Stilling-if.dk – linket vil være tilgængelig senest d. 24. april.  
 
Dagsorden: 

 Valg af dirigent 
 

 Årsberetning (i alfabetisk rækkefølge) 
 Badminton 
 Cykelklub 
 Fitness 
 Fodbold 
 Gymnastik 
 Håndbold 
 Løbeklub 
 Tennis 

 
 Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år og budget for det 

kommende år (i alfabetiske rækkefølge efterfulgt af forretningsudvalget) 
 Badminton 
 Cykelklub 
 Fitness 
 Fodbold 
 Gymnastik 
 Håndbold 
 Løbeklub 
 Tennis 

 
 Behandling af indkomne forslag** 

 Nedlæggelse af familieidræt – forslået af hovedbestyrelsen og FU. 
 Nedlæggelse af damefrokost – forslået af udvalget og hovedbestyrelsen/FU. 

 
 Valg til afdelingsbestyrelse (i alfabetisk rækkefølge)  

 Valg af afdelingsbestyrelse  
 Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelse 

 Badminton 
 Cykelklub 
 Fitness 
 Fodbold 
 Gymnastik 
 Håndbold 
 Løbeklub 
 Tennis 

 
 På valg i Badminton  

 Flemming Højbjerg 
 Connie Andersen 

 
 På valg i cykelklubben 

 Thomas Bollerup – modtager genvalg 
 Pia Koch Justesen – modtager genvalg 



 Mads Mølgaard – modtager genvalg  
 

 På valg i Fitness 
 Anne Thøgersen – modtager genvalg  
 Jakob Dam Laursen – modtager ikke genvalg 
 Ulrik Dam Laursen – modtager ikke genvalg 

 
 På valg i fodbold 

 Jan Andersen (Kasser) - modtager genvalg 
 Finn Christensen modtager - modtager ikke genvalg. 
 Claus Johansen - modtager genvalg  
 Jette Mandal - modtager genvalg 

 
 På valg i Gymnastik 

 Kirsten Jessen – modtager genvalg 
 Tine Rasmussen – modtager genvalg 
 Sanne Kjærgaard – modtager genvalg 
 Dorthe Elmvang – modtager genvalg 

 
 På valg i håndbold 

 Boris Hoyer Mathiasen – modtager genvalg 
 Stella Petersen – modtager genvalg 
 Søren Brejner – modtager ikke genvalg 
 Hans Chr. Petersen Kastbjerg er trådt ud før tid.  

 
 På valg i løbeklubben  

 Formand Charlotte Hjort 
 Rikke Skamriis Pedersen 
 Anders Tønnesen 

 
 På valg i Tennis 

Tennis afholder selv generalforsamling, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer.  
 

 Valg til forretningsudvalget 
 Valg af formand (ulige år) Ulrik Dam Laursen – modtager genvalg 
 Valg af kasserer (lige år)  
 Valg af øvrige forretningsudvalgsmedlemmer  

 
 

 På valg i FU 
 Søren Gehrt – modtager genvalg 
 Helle Olivarius – modtager ikke genvalg 

 
 

 Valg af suppleant til forretningsudvalget 
 
 

 Valg af en revisor for en 2-årig periode (i ulige år) og revisorsuppleant for en 1-årig periode 
 
Revisor 

 Birthe Leth – modtager ikke genvalg  
 FU forslår Erik Dahl 



 
Revisor suppleanter  

 1. suppleant Erik Dahl – modtager ikke genvalg, hvis han vælges som revisor 
 FU foreslår Per Dyhr 

 2. suppleant Per Dyhr – modtager ikke genvalg hvis han vælges som 1. suppleant 
 FU forslår Birthe Leth 

 
 Eventuelt 


