Referat
Ordinær generalforsamling i Foreningen Krav Maga Jyllinge
Dato: Tirsdag d. 21. april 2021
Tilstede (online via Microsoft Teams):
Bo T. Christensen, Brian Svejstrup, Carsten Mark Larsen, Christian Hoelgaard, Dany
Levy-Schousboe, Henrik Schiøtt Sørensen, Jens Egeskov, Julie Bobak Holmstrup, Kim
Asboe-Bech, Mads T. Christensen, Martin Luffe, Peter Hans Jensen og Trine Hoelgaard.
Formanden (Trine) bød velkommen til generalforsamlingen.
Punkt 1: Valg af dirigent
Trine blev valgt som dirigent.
Formanden konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt jf. foreningens vedtægter.
Punkt 2: Bestyrelsens beretning
Formanden (Trine) læste bestyrelsens beretning for det forgangne år.
Punkt 3: Regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kassereren (Christian) gennemgik årsregnskabet for 2020. Regnskabet er endnu ikke revideret,
eftersom generalforsamlingen endnu ikke har valgt en revisor. Revision foretages derfor snarest
muligt efter generalforsamlingen, hvorefter det reviderede regnskab offentliggøres på
foreningens hjemmeside.
Punkt 4: Budget og fastsættelse af kontingent
Kassereren (Christian) gennemgik budgettet for 2021, der dog allerede er blevet påvirket en del
pga. Corona-krisen. Det skyldes, at bestyrelsen besluttede at reducere kontingentbetalingen
under nedlukningen for at modsvare de reducerede udgifter til leje af lokaler.
Der blev stillet spørgmål til mulighederne for indgå sponsoraftaler. Der blev bl.a. talt om at
præsentere sponsorer i annoncer på MinForening og på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen
tager dette op efter sommerferien.
Bestyrelsen anbefalede et uændret kontingent på 450 kr./kvartal for unge 13-14 år, 600
kr./kvartal for voksne fra 15 år og 100 kr./kvartal for passive medlemmer. Generalforsamlingen
kunne tiltræde bestyrelsens forslag om uændret kontingent.
Punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var bestyrelsesmedlem Peter Hans Jensen, kasserer Christian Hoelgaard samt de to
suppleanter Bo T. Christensen og Nana Fürst Steffensen. Alle pånær Nana var indstillet på
genvalg.
Generalforsamlingen genvalgte Peter Hans Jensen som bestyrelsesmedlem, Christian
Hoelgaard blev genvalgt som kasserer, Bo T. Christensen blev genvalgt som suppleant og Brian
Svejstrup blev valgt som ny suppleant.
Punkt 7: Valg af revisor og suppleant
Henrik Schiøtt Sørensen blev valgt som foreningens interne revisor. Kim Asboe-Bech blev valgt
som revisor-suppleant.
Henrik vil snarest muligt blive kontaktet af Christian for at aftale tidspunkt for revision.
Punkt 8: Eventuelt
Jens stillede spørgsmål til, hvordan vi forventer at håndtere træningerne, når nu vi mister en
instruktør. Trine - suppleret af Peter - beskrev muligheden for en ugentlig træning uden
instruktør.
Bo stillede spørgsmål til, om vi kan komme op på 1½ times træningstid. Christian informerede
om, at vi har ønsket lokaler i 1 time 3 gange ugentligt. Der er på foreningsportalen mulighed for
at “købe” ekstra tid, hvis vi ønsker det. Bestyrelsen drøfter dette, når vi har overblik over
lokalesituationen.
Jens foreslog at bruge nogle af instruktørerne i de omkringliggende klubber som
gæsteinstruktører. Trine bekræftede, at der er muligheder for dette i IKM-regi.
Jyllinge d. 21. april 2021
Referent Christian Hoelgaard

