
Holbæk Bombers 
Generalforsamling 03. marts 2020 

Dagsorden 
Side 1 af 3 

GENERALFORSAMLING 

 

 
 

 

Dato 03. marts 2020 

Tid Kl. 19.00 

Sted Fælleshuset, Bispehøjen 44, 4300 Holbæk 

Deltagere  

 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent  

  

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 Bestyrelsens beretning fremlægges på generalforsamlingen. 

 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

 Regnskabet for 2019 fremgår af bilaget ”Årsrapport 2019”, som er udsendt sammen 
med den endelige dagsorden.  

 

 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 

 Bestyrelsens budgetforslag for 2020 fremgår af bilaget ”Budgetforslag 2020”, som er 

udsendt med den endelige dagsorden.  

 

5. Fastsættelse af deltagerbetaling 

 Bestyrelsen foreslår, at deltagerbetalingen ikke ændres i 2020. 
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6. Behandling af indkomne forslag 

 Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne med henblik på, at tilpasse 

vedtægterne til den daglige drift samt skabe en større fleksibilitet i forbindelse med 
bestyrelsens konstituering. En samlet oversigt over de rettelser som bestyrelsen 

foreslår, fremgår af bilaget ”Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter” og 
gennemgås på Generalforsamlingen.  

 

7. Valg af formand 

 Der skal vælges en ny formand en periode på to år. Bettina Zabell Nilsson afgår efter 
tur, og ønsker ikke genvalg. 

 

 

8. Valg af kasserer 

 Kassererposten er ikke på valg i 2020.  

 

 

9. Valg af sekretær 

 Der skal vælges en ny sekretær for en periode på et år.  
Mette Svane afgår uden for tur.  

 

10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer 

 Der skal vælges et menigt bestyrelsesmedlem for en periode for to år, hvor Jacob 
Svarre afgår efter tur, og er villig til genvalg.  

 
Thomas Kielberg, som er det andet menige bestyrelsesmedlem, er ikke på valg i år.  

 

 

11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

 Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen.  

Jan Svane og Martin Madsen ønsker ikke genvalg. 

 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Jens Albagaard har været revisor og Jesper Zabell Nilsson har været revisorsuppleant 

siden sidste generalforsamling.  

 

 

13. Valg af appeludvalg 

 Det er ikke aktuelt at vælge et appeludvalg på nuværende tidspunkt. 
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14. Eventuelt 

  

 


