
Referat af Generalforsamling Gadstrup IF 21 marts 2019 kl. 19.30 

1. Valg af stemmetællere: udpeges såfremt det bliver relevant 

 

2. Valg af dirigent: Lone Bilyk 

 

3. Forelæggelse af formandens beretning: Helle Eriksen – Godkendt uden bemærkninger; se bilag 

 

4. Forelæggelse af GIF’s hovedforeningens regnskab for det forløbne år til godkendelse: Lotti Hallberg – 

Godkendt uden bemærkninger, se bilag. Dog står idrætsplads til en værdi af 70.000 kr. hvilket ikke er 

korrekt og er derfor misvisende i samlede aktiver. Der blev foreslået, at posten nedskrives til 0 kr. i 

kommende regnskab 2019, hvilket generalforsamlingen godkendte.  

 

5. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse: Helle Eriksen – Godkendt uden 

bemærkninger, se bilag. Nye tiltag i budget 2019. nye initiativer og aktiviteter som afdelingerne kan 

søge, fokus og bedre synliggørelse af frivilligheden i GIF udbredes i hele 4621, sidste input vedr. 

multibane området med bedre sidde/hyggepladser – område 

 

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag: Ingen indkomne forslag 

 

7. Valg:  

I. Valg af formand på ulige år (Helle Eriksen, villig til genvalg) - genvalgt 

II. Valg af næstformand på lige år (Louise Vedel ej relevant)  

III. Valg af kasserer lige år (Lotti Hallberg ej relevant)  

IV. Valg af sekretær ulige år (Claus Nielsen, villig til genvalg) - genvalgt 

V. Valg af 2 suppleanter– ingen kandidater, generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at selv at 

finde suppleanter  

VI. Valg af en revisor (Bjarne Hansen, ønsker genvalg) - Genvalgt 

VII. Valg af en revisorsuppleant – Merete Olsen valgt 

VIII. Valg af medlemmer til repræsentative udvalg – ej relevant, da bl.a. halforsamling har været afholdt i år. 

 

8. Eventuelt 

Gadstrup er udnævnt til Zebraby 2019-2020. Gadstrup IF er medunderskriver invitation og aktiv part i 

samarbejdet med kommunen.  

 

 

 

 

 

 



Referent: Merete Olsen  Dirigent: Lone Bilyk  Formand: Helle Eriksen          

 

 

____________________ ____________________ ___________________ 

 

Kasserer: Lotti Hallberg  

 

______________________ 

 

Bilag:  

Indkaldelse til GF 2019 

Regnskab 2018 

Budget 2019 

Formandens beretning 2018  


