
 
Dagsorden for fælles ordinær generalforsamling i Stilling IF d. 26. marts 2022 kl. 11:00.  
Generalforsamlingen afholdes i klublokalet  
 
Dagsorden: 
❖ Valg af dirigent 

➢ Forslag fra FU Jette Damsgaard. 
 

❖ 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 

➢ **Der er kommet et forslag fra Anders Serup omkring liv i hallen/cafeteriet.  
Indkommende forslag fra Anders Serup. 
Jeg har et forslag til generalforsamling, som vedrører mere liv i hallen og gang i cafeteriet på 1.sal.  
Det kan godt være det tidligere er forsøgt, men kunne man udvide åbningstiderne i hallen så der stort 
set er åben i dagtimerne samt frem til 22-23 stykker ved hjælp af bemanding fra et frivilligt korps af 
dedikerede pensionister og andre der ønsker at tage en for holdet. Som jeg ser det mangler der et 
tilbud til børn - et samlingspunkt, hvor de ved at der er åben og der foregår noget (ikke. nødvendigvis 
planlagt) nærmest uanset hvornår man møder op. Vedkommende som har vagten står for at 
vedligeholde og sælge fra cafeteriet. Cafeteriet skal være samlingspunktet hvor man,  når man ikke 
lige foretager sig noget i hallen, kan hygge med vennerne. Der skal ud over servering af sund mad og 
drikke (samt lidt snolder og hottere) være yderligere trækplastre for ungerne til at møde op i hallen for 
at "se hvad der sker" eks. tilbud som Wii eller VR (sportsspil med bevægelse), når hallen er optaget af 
div. træninger. Der kunne også afholdes eks. fastelavn, uhyggelige halloween lege eller dans om 
juletræet i løbet af året. 
Kald mig fantast, men vi har rammerne - de anvendes i min optik bare ikke i tilstrækkelig grad.  
Kunne man starte med at "stemme dørklokker" og /eller via sociale medier o.lign. for at etablere 
korpset af frivillige og finde midler til at åbne hallen fuld tid samt opstarte cafeteriet? 
Finder børnene først ud af at hallen altid er åben og der sker tiltag efter skole og om aftenen, skal de 
nok dukke op. 
 



 
 
❖ Valg til afdelingsbestyrelse (i alfabetisk rækkefølge)  

➢ Valg af afdelingsbestyrelse  
➢ Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelse 

 
 

➢ På valg i Badminton  
▪ Sanne Brøndum 
▪ Mads Brandt 

 
➢ På valg i cykelklubben 

▪ Connie Andersen – Modtager genvalg 
▪ Henrik Skov – Modtager ikke genvalg 

➢ Suppleanter  
▪ Brian Justesen – Modtager genvalg 
▪ Martin Nedergaard – Modtager genvalg 
 

➢ På valg i Fitness 
▪ Connie Andersen 
▪ Marc Sørensen  

➢ Suppleant 
▪ Mads Nygaard  
▪ Christian Botterill  

 
➢ På valg i fodbold 

▪ Nicolaj Simonsen 
▪ Malthe Nordland 
▪ Martin Mandal  
▪ Kenneth Graversen 

 
➢ På valg i Gymnastik 

▪ Betina Madsen - Modtager genvalg 
▪ Lene Daubjerg – Modtager genvalg  
▪ Malene Begborg – Modtager genvalg 

 
➢ På valg i håndbold 

▪ Jens Bording - modtager ikke genvalg 
▪ Rikke Harbo - modtager genvalg 

Opstillet til valg: 
▪ Martin Nedergaard 

 
➢ På valg i løbeklubben  

▪ Jesper Kristiansen 
▪ Kim Weilert 

 
Tennis afholder selv generalforsamling, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer.  
 

 
 
 

 



❖ Valg til forretningsudvalget 
➢ Valg af kasserer (lige år) Ann Korshøj – Modtager genvalg. 
➢ Valg af øvrige forretningsudvalgsmedlemmer  
➢ På valg i FU 

▪ Jesper Rasmussen – modtager 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 

➢ Erik Dahl - Ikke på valg  
 
Revisor suppleanter  

➢ 1. suppleant: Per Dyhr – Modtager genvalg 
➢ 2. suppleant: Birthe Leth – modtager ikke genvalg 

 
❖ Eventuelt 

 


