
Frederiksberg Senior Motion 

GENERALFORSAMLING:      

Tirsdag den 18. februar 2020 – kl. 12.30 i Frederiksberghallerne 

Deltagere: 39 personer deltog i generalforsamlingen og der blev serveret sodavand og øl. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Jørgen Overby blev valgt. Indkaldelse til generalforsamling er sendt 

rettidigt ifl. vedtægterne    

2. Valg af referent: Dorrit Løhndorf blev valgt. 

 

3. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt. 

 

4. Bestyrelsens beretning vedlagt: Birthe opsummerede. Pt. 147 medlemmer. De nuværende 

haltider og instruktører gør, at der stoppes for aktive medlemmer ved 150 personer. 

Herefter vil der blive oprettet ventelister. Ved fornyelse/betaling af ny sæson, vil 

nuværende medlemmer have 1. prioritet, når betaling er gennemført rettidig. Beretningen 

blev taget til efterretning. 

 

5. Regnskab for 2019 og budget 2020: Inger gennemgik regnskabet for 2019. Der var enkelte 

spørgsmål til kafferegnskabet samt tilskuddet fra Frederiksberg Kommune. Regnskab blev 

enstemmigt godkendt. Budget 2020 blev gennemgået. 

 

6. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog at fastholde det nuværende kontingent, 

450 kr. pr halvår og det blev godkendt. 

 

7. Indkomne forslag: Vedtægtsændring, paragraf. 7 stk. 6.Der tilføjes punkt 10a, valg af 

øvrige bestyrelsesmedlemmer.1 medlem vælges i lige år og 1 medlem vælges i ulige år. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

8. Valg af formand, Birthe Nilsson, blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode. 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlem :Vedtægterne for foreningen er blevet ændret paragraf 7, stk.6 

og der tilføjes et punkt 10A, således at der vælges et bestyrelsesmedlem, hvert år. Marion 

Faden er på valg og ønsker genvalg. Marion blev enstemmigt valgt for en 2-årig periode. 

 

10. Valg af revisor suppleant: Knud Søemod enstemmigt valgt. 

 

11. Eventuelt: Birthe orienterede om, at foreningen har søgt om en hal- tid mere efter 

sommerferien. Cirkeltræning fortsætter hver torsdag i Hal 1 kl. 11-12 med Jens, som 

fornyer øvelserne hver måned. Der var ønsker om en ny og tydelig oversigt med tider og 

hvilken motion og hal de forskellige aktiviteter foregår i.  

Der var ros til foreningen for modtagelse af nye medlemmer, det gjaldt både bestyrelse og 

medlemmer, hvilket gør, at man hurtigt føler sig velkommen.  

Mødet sluttede kl. 13.30 

    Frederiksberg d. 20.02.2020, Dorrit Løhndorf 


