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Generalforsamling 

i Ebberup Idrætsforening 

Fredag den 23. februar 2018, kl. 17.00 - i Ebberup Hallerne 
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1. Valg af dirigent 

Kaj ”Post” blev foreslået og enstemmigt valgt. 

Generalforsamling blev erklæret for lovlig indkaldt, ved annoncering i.flg. vedtægter. 

2. Valg af stemmetællere 

Maria Trapp og Ellis Olesen meldte sig og blev enstemmigt valgt. 

3. Beretninger 

a. Hovedbestyrelsens formand 

Annette S. Jensen fremlagde beretning for Hovedbestyrelsen – årsberetning blev godkendt 

b. Afdelingsbestyrelsernes formænd 

Rebekka Skøtt fremlagde beretning for Bold. Der blev spurgt ind til om hvordan rabatordning 
fungerede og svaret, at når man som ungdomsspiller vil spille både fodbold og håndbold, får man 
20% rabat på den 2. hold tilmelding. – årsberetning blev godkendt 

Helle Augustsen fremlagde beretning for Gymnastik – årsberetning blev godkendt 

Gitte Christensen fremlagde beretning for Løb – årsberetning blev godkendt 

Jørgen Bolvig fremlagde beretning for Petanque – årsberetning blev godkendt 

Jytte Nielsen fremlagde beretning for Senior – årsberetning blev godkendt 

4. Godkendelse af regnskab 

Lene Bay gennemgik regnskab 2017 for alle afdelinger. 

Herunder udredning af den, af hovedbestyrelsen vedtagne, ekstraordinære store investering til den 
nye Bold afdeling samt renovering af Petanque afdelingens klubhus. 

Samtlige regnskaber blev herefter godkendt. 

5. Godkendelse af budget 

Lene Bay gennemgik budget 2017 for alle afdelinger – samtlige budgetter blev godkendt 

6. Forslag til vedtægtsændringer 

Ingen indkomne forslag 

7. Eventuelt indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

8. Valg af hovedbestyrelse og suppleant 

Hovedkasser Lene Bay var på valg og modtog genvalg – enstemmigt genvalgt 

Suppleant Uffe Pedersen var på valg og modtog genvalg – enstemmigt genvalgt 



 Referat    

Ebberup Idrætsforening | www.ebberup-if.dk 

9. Valg af afdelingsbestyrelser og suppleanter 

Bold afdeling 

Bent Pedersen var på valg og modtog genvalg for 1 år – enstemmigt valgt 

Rebekka Skøtt var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Malene Medici var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Brian Juul Hansen modtog valg – enstemmigt valgt 

Michael Rose – udtrådt 

Tina Holt – udtrådt 

Kim B. Tolberg – udtrådt 

Suppleanter 

Jens Kristian Nielsen var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Gymnastik 

Helle Augustsen var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Birgitte Laulund var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Joachim Snitkjær var på valg - modtog ikke genvalg 

Karina Hvid Larsen modtog valg – enstemmigt valgt 

Suppleanter 

Christina Holst Nielsen var på valg – modtog ikke genvalg 

Majbritt Storm modtog valg – enstemmigt valgt 

Løb 

Haakon Pedersen modtog valg – enstemmigt valgt 

Stine Johansen modtog valg – enstemmigt valgt 

Frank Bager modtog valg for 1 år – enstemmigt valgt 

Pia Larsen – udtrådt 

Majbritt Pedersen – udtrådt 

Suppleanter 

Maria Trapp modtog valg – enstemmigt valgt 

Petanque 

Jørgen Bolvig var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Kurt Clausen var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Karina Haurum var på valg – modtog ikke genvalg 

Ragnhild Hansen modtog valg – enstemmigt valgt 
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Suppleanter 

Bent Hansen var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Anni Jeppesen var på valg – modtog ikke genvalg 

Karina Haurum modtog valg – enstemmigt valgt 

10. Valg af revisor og suppleant 

Dorrit Smith var på valg – modtog ikke genvalg 

Pia Johansen modtog valg – enstemmigt valgt 

Suppleant 

Kurt Christensen modtog valg – enstemmigt valgt 

11. Valg af fanebærere 

Nanna Kristensen var på valg – modtog ikke genvalg 

Anne Olsson modtog valg – enstemmigt valgt 

12. Eventuelt 

Leif Rasmussen sagde, på vegne af Ebberup Hallerne, tak for et godt og positivt samarbejde i det 
forgangne år. 

Der blev gjort opmærksom på uhensigtsmæssig procedure omkring valg af bl.a. bestyrelser under 
Generalforsamling, hvor man burde liste de af bestyrelserne forslåede kandidater, hvorefter dirigent 
skulle spørge ud til om der var andre kandidater der ønskede at stille op, før man skred til selve 
afstemningen. 

 

Der var 33 fremmødte til Generalforsamlingen 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  ____________________________   ____________________________  

 Annette Søby Jensen Kaj ”Post” Andersen 


