
Referat fra generalforsamling i Motionsklubben Elefanten mandag d. 2/3 2015 

1. Valg af dirigent 

Preben Larsen forslås og vælges. Konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og  

generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

Gennemgang af Dagsorden, herunder indkomne forslag, og hermed et forslag om at flytte 

Indkomne forslag inden Budget. 

 

2. Valg af stemmetællere 

Torben og Natasja  

 

3. Bestyrelsens beretning (vedhæftet) 

Bemærkninger til beretningen;  

Knud Gorm; De 600 medlemmer ser fornuftigt ud ifht vores nye husleje. Hvis prisen til vores 

fingeraftrykssystem er 100.000 så skal vi holde os fra det. Husk sikkerhed omkring vores 

sygesikringsbevis. 

Kjeld; Husk at sige ordentlig tak til Ole R, for det er ham der har stået for alt det praktiske 

Christian; Kan wifi løsningen ændres, så vi ikke skal have en ny kode hver dag? - Koden kommer til 

at stå på info skærmen ved indgangen, så snart deres tv system kommer op at køre. 

Birthe; Mange tak for det store arbejde I har lagt i det nye center - det er fantastiske maskiner 

 

Beretningen er godkendt. 

 

4. Regnskab  (Gennemgang ved Tage) (Vedhæftet) 

Kommentarer til regnskab; Ingen 

Regnskabet er godkendt 

 

5. Indkomne forslag 

• Bestyrelsen har indgivet et forslag om, at aftalen med Statsautoriseret Revisor opsiges, det 

den store udgift ikke står mål med det behov der er. 

Der er ingen kommentarer til forslaget, så der afstemmes ved håndsoprækning - Vedtaget. 

• Poul Erik Grønnegaard har indgivet et forslag om, at der ved opsigelsen af Statsautoriseret 

Revisor vælges 2 interne revisorer. 

Kommentarer;  

 Kjeld; Jeg støtter op om at der vælges 2 - der er mange penge i spil 

Bestyrelsens indstilling er, at det er unødvendigt, men bøjer sig selvfølgelig for 

generalforsamlingen.  

Knud Gorm; Støtter forslaget om 2 interne revisorer. 

Kaj; Er ikke tilhænger af 2 revisorer, vi kan godt selv gennemskue regnskabet. 

Birthe; Findes der en revisor suppleant? - svar; nej - så bør vi have 2. 

Kjeld; Har set flere gange at kassereren løber med pengene, og derfor giver 2 revisorer 

mere sikkerhed. 

Ole Molbo; Der vil blive stille skærpede krav til vores kritiske revisor 



Afstemning; Forslag om at der vælges 2 interne revisorer  For; 60, Imod; 25. Forslaget 

vedtages. 

4. a Budget (Gennemgang ved Tage) (Vedhæftet) 

Kommentarer til budget; - Ingen. Budgettet er taget til efterretning 

 

6. Kontingentfastsættelse 

Kontingentet bibeholdes 

 

7. Valg af bestyrelse /Valg af bestyrelsessuppleanter/Valg af revisor 

Tage genvalgt, Kim H genvalgt, Gabriel genvalgt, Niels genvalgt, Lis genvalgt som kritisk revisor, 

Preben Larsen blev valgt til som 2. kritisk revisor. 

 

8. Valg af statsautoriseret revisor (udgår hvis bestyrelsens forslag vedtages) 

 

 

9. Evt. 

 

 


