
Generalforsamling i Dalby GF 
 

Tirsdag den 25. februar 2020 fra kl. 19.00 i Dalbyhus  
 

Dalby Gymnastikforening vil være vært ved en kop kaffe under mødet. 
 

Dagsorden (ifølge vedtægterne §7) 
Klubbens ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent.  

2. Aflæggelse af formandsberetninger.  

3. Forelæggelse af reviewede regnskaber.  

4. Behandling af indkomne forslag (se nedenfor).  

5. Valg til bestyrelsen samt af revisor.  

a. Repræsentanter for udvalgene/afdelingerne (vælges for 1 år). Udvalgene udpeger selv. 

b. Formand Brian Forsingdal-Nielsen. Valgt 2019. Ikke på Valg.  

c. Kasserer Tommy Andersen. Valgt 2018. På Valg. Modtager ikke genvalg  

d. Medlem Morten Hell. Valgt 2018. På Valg. Modtager genvalg 

e. Medlem Jens Schmidt. Valgt 2019. ikke på valg 

f. Medlem Mette Høi Davidsen. Valgt 2019. Ikke på valg  

g. Revisor Peder Nygaard. Valgt 2018. På Valg. Modtager ikke genvalg 

Bestyrelsen indstiller Maj-Britt Lykke Viskum som ny revisor  

6. Valg af formænd for udvalgene (vælges for 2 år). 

Udvalgene indstiller selv formand til valg på generalforsamlingen.  

7. Eventuelt.  
 

Mødet forventes afsluttet ca. kl. 21.00.  
 

Forslag 
Forslag, der ønskes behandlet på klubbens ordinære generalforsamling, skal være formanden i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse (vedtægterne §6). Under hensyntagen 
til dette opsættes aktuel dagsorden senest 5 dage før generalforsamlingen. 
 

Stemmeret 
Alle medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingent restance har stemmeret (vedtægterne 
§8) – tillige med forældre til medlemmer under 16 år, samt trænere og ledere i foreningen.  
 

Alle er meget velkomne 
 
På bestyrelsens vegne  
Formand Brian Forsingdal-Nielsen 
 
Årsmøde i udvalg: 
Sommerfesten Mandag:  13/1-2019 Kl. 20.00 
Volleyball  Torsdag: 16/1-2019 Kl. 19.30 
Gymnastik  Mandag: 20/1-2019 Kl. 20.00 
Fodbold  Tirsdag: 21/1-2019 Kl. 20.00 
Alle møderne afholdes i Dalbyhus 



 
DALBY GF mangler hænder 
 
Har du lyst til at være en del af Dalby GF. Vi mangler hænder der har lyst til at hjælpe med at 
arrangere og afholde sommerfesten i juni. Samtidig står vi i den situation at 2 af vores medlemmer 
af hovedbestyrelsen ikke længere har deres daglig gang i Dalby, og heller ikke længere har børn på 
Dalby Skole, så derfor hvis du har lyst til at være en del af arbejdet med at holde Dalby GF i gang, 
og måske har gode ideer til hvordan andre aktiviteter kan afholdes eller hjælpes i gang, så har du 
nu mulighed for at blive en del af en yderst veldrevet klub. 
Så har du lyst til at blive formand eller menigt medlem af Dalby GF så skriv eller ring til den 
nuværende formand Brian Forsingdal på 2220 7137 eller brianforsingdal22@gmail.com. 


