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Generalforsamling d. 12. oktober 2016 

Slagelse Bibliotek 

a) Valg af dirigent 

Kirsten Kargaard blev foreslået og enstemmigt valgt. Hun kunne 
efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

Til referent blev Helle Toft Nielsen valgt. 

b) Valg af stemmetællere 

 Lisbeth og Anne.  

c) Kredsformandens beretning om kredsens virksomhed 

Formand Lars Kr. Nielsen læste beretningen op; denne lægges på 
hjemmesiden for Kreds 2, hvor hele indholdet kan læses. 

En af de fremmødte spurgte, om der ville komme nye AG 
træningspladser i Kredsen; til dette svarede Lars, at vi har udstyr til 
endnu en plads, dog af lidt ældre dato, men at plads og træner/
trænere ikke haves på nuværende tidspunkt. Arealet i Ringsted er 
eksempelvis uden opbevaringsplads. 

Beretningen blev efterfølgende godkendt. 

d) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse og 
meddelelse af ansvarsfrihed 

Kasserer Anita Trampedach gav en detaljeret redegørelse af regnskabet, 
der fra dette år og fremover bliver lavet i et andet regnskabsprogram 
end tidligere, hvorfor de enkelte poster ikke kan sammenlignes direkte 
med tidligere års regnskaber. 

En af de fremmødte spurgte, om de nye nordiske udstillinger forventes 
at påvirke kredsen negativt; dette mente Lars ikke ville blive tilfældet 
da han ikke forventer, at det vil ændre på lysten til at deltage på 
kredsens skuer.  

Regnskabet blev efterfølgende enstemmigt godkendt og ansvarsfrihed 
blev givet til kasserer. 



e) Indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet nogen forslag. 

f)  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Lars Kr. Nielsen, Anita Trampedach, 
Susanne Stockmal samt Winni Omdahl Henriksen (var kommet ind i 
bestyrelsen ved Alice Wangs død tidligere på året). 

De 3 første var villige til at modtage genvalg, hvorimod Winni ikke 
ønskede genvalg og heller ikke var tilstede. Desuden ønskede Poul 
Gøtke (var kommet ind i bestyrelsen, da Marianne Wærum trådte ud) at 
træde ud af bestyrelsen og var heller ikke tilstede. Poul’s mandat var 
ikke på valg og hans efterfølger kommer derfor til at sidde i bestyrelsen 
på et etårigt mandat. 

Følgende opstillede også til bestyrelsen: Majbrit Rask fra Kalundborg, 
Maibritt Nielsen fra Korsør, Christine Hellström fra Borup, Helle Larsen 
fra Borup, John Pedersen fra Tuse Næs og Allan Hansen fra Ejby. 

Første skriftlige afstemning gav følgende resultat: 

Anita Trampedach – valgt til bestyrelsen. 

Majbrit Rask – valgt til bestyrelsen. 

Allan Hansen – valgt til bestyrelsen. 

Maibritt Nielsen – valgt til 2. suppleant. 

Der var stemmelighed mellem Lars Kr. Nielsen, Susanne Stockmal og 
John Pedersen. 

Anden skriftlige afstemning gav følgende resultat: 

Lars Kr. Nielsen – valgt til bestyrelsen. 

Susanne Stockmal – valgt til bestyrelsen. 

John Pedersen – valgt til 1. suppleant. 

Der var stemmelighed mellem Lars. Kr. Nielsen og Susanne Stockmal. 

Da de 2 sidste mandater var hhv. 1 år og 2 år, blev en tredje afstemning 
afholdt, der gav følgende resultat: 

Lars Kr. Nielsen – valgt for 2 år. 

Susanne Stockmal – valgt for 1 år. 

g) Valg af revisor og revisorsuppleant 

Arno Mark blev genvalgt til revisor og Lisbeth Holm Gundesen blev valgt som 
revisorsuppleant. 



h) Eventuelt 

En af de fremmødte spurgte, hvorfor Kreds 2 har lagt et skue samme dag som 
Kreds 10; kredsbestyrelsen lovede at kigge på mulighederne for at flytte 
Kreds 2 skuet. 

Formand Lars Kr. Nielsen takkede for det store fremmøde og afsluttede 
general-forsamlingen. 

Referent 

Helle Toft Nielsen 

Godkendt af dirigenten 

d. _____________________________________________________


