
Hermed indkaldes til Hildingurs ordinære generalforsamling 2022 

 Sted: Hos Anne Jensen Helsingørsvej 60, 3480 Fredensborg 

Tid: onsdag d. 9. november 2022 kl. 18.00. 

Dagsorden: 

 • Valg af dirigent  

• Valg af referent  

• Bestyrelsens beretning  

• Kassererens og revisorens gennemgang af regnskabet  

• Forslag til fremtidige aktiviteter  

• Indkomne forslag. 

Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring: 

Nuværende: § 5. Bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 3 suppleanter. Alle skal være seniormedlemmer, dog skal 
et bestyrelsesmedlem udpeges til at varetage juniormedlemmernes interesser. På den ordinære 
generalforsamling vælges i ulige år 2 medlemmer og i lige år 1 medlem til bestyrelsen, og valget 
gælder for 2 år. 

Formand står på valg i lige år og kassereren i ulige år. Suppleanter vælges hvert år, og udnævnes i 
rækkefølge. 

Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem 
er forhindret i fremmøde, træder 1 suppleant i stedet, også hvad stemmeret angår. 

Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra bestyrelsesmøder 3 gange i træk uden afbud, udgår dette 
medlem fra bestyrelsen. 

Forslag: § 5 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt minimum2 suppleanter. På den ordinære 
generalforsamling vælges i ulige år 3 medlemmer og i lige år 2 medlem til bestyrelsen, og valget 
gælder for 2 år. Der kan fortages genvalg. 

På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med 
1 formand, 1 kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og x-antal suppleanter. Bestyrelsen fastsætter 
selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 



 

Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem 
er forhindret i fremmøde, træder 1 suppleant i stedet, også hvad stemmeret angår. 

Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra bestyrelsesmøder 3 gange i træk uden afbud, udgår dette 
medlem fra bestyrelsen. 

I tilfælde af forfald til bestyrelsen indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Hvis 
suppleanternes plads er vakant, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. 
Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig selv på ny. 

 • Fastsættelse af kontingent  

• Valg af bestyrelse.  

Pt. Bestående af:  

Formand: Luna Bormeth. På valg – ønsker ikke genvalg. 

 Kasser: Anette Hansen. Vælges for 2 år – ønsker genvalg 

 Medlem: Helle Kværnø. På valg -ønsker genvalg 

 Medlem: Anne Weismark Jensen. 

Medlem: Kristina Bech Jensen.  

Heraf vælges 2 personer for 2 år og 1 person for 1 år.  

Suppleanter: Dorthe Illeborg, Pernille Winther Jensen  

Valg af suppleanter: 2 skal vælges.  

• Valg af revisor. 

• Evt.  

Forslag der ønskes taget op på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt senest 1 uge før den 

ordinære generalforsamlings afholdelse. Dette kan gøres på lunabormeth@mail.dk 

 Der vil blive serveret smørrebrød, øl eller vand, derfor er tilmelding også nødvendigt.  

Tilmelding via mail til hildingur@hildingur.dk– senest d.7.11.2022. 

 Vi glæder os til at se en masse af klubbens medlemmer, som ønsker at bidrage til en aktiv klub og 

en positiv udvikling af Hildingur.  

Mange hilsner Bestyrelsen 
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