
Hillerød Svømmeklub 
d. 26. september 2020 

 

Ordinær generalforsamling 
Mødet afholdes: 

Onsdag d. 7. oktober 2019 kl. 18.30 i klubhuset, Milnersvej 37A, 3400 Hillerød [flyttes til FBC såfremt, der 

er flere deltagere end corona-restriktioner tillader] 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Fremlæggelse af regnskab for 1/6 2019-31/5 2020 til godkendelse samt orientering om budget. 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Ad) 4 Behandling af indkomne forslag 

Det indstilles af bestyrelsen, at bestyrelsesåret flyttes fra maj-maj og at regnskabsåret som en konsekvens 

heraf flyttes til at løbe fra 1. marts til 28.-29. februar frem for 1. juni til 31. maj. Som konsekvens heraf vil 

næste generalforsamling være i maj 2021.  

Ad 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Til bestyrelsen skal der vælges tre bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode. 

Martin Veje er på valg og ønsker ikke genvalg.  

Malene Lyse Legaard og June Scott er på valg og ønsker genvalg til bestyrelsen for en to-årig periode.  

Bo Cruse er ikke på valg, men har et ønske om at trække sig.  

Formanden er på valg og ønsker genvalg 

Ad 6) Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen for en ét-årig periode.  

Claus Andreasen og Dorthe Mangor Kristensen søger genvalg som suppleanter.   

Overvejer du at stille op til bestyrelsen og har spørgsmål til bestyrelsens arbejde, så kontakt Tilde på 

51703995 eller mail: formand@hils.dk  eller en anden fra bestyrelsen (se kontakter på hjemmesiden). 

 

Pga. forsamlingsforbuddet bedes alle, som ønsker at deltage,  tilmelde sig ved at skrive sit navn 

i dette google-sheet. Ønsker man at deltage on-line skal man skrive sin mailadresse i arket og 

man vil få tilsendt et link dagen før.  

 

Vi forventer at slutte senest 20.30. 

På bestyrelsens vegne 

Tilde Juul, Formand 

mailto:formand@hils.dk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GgnYpG_CKUD1cBaAjf_oQaZNfhw4_v_LVQxF1aYBLGU/edit?usp=sharing

