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Referat fra BG generalforsamling 2020, torsdag d. 27. februar 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent –  

John Kildsgaard bød velkommen.  

Bestyrelsen foreslog Niels Christian Nielsen som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte.  

Niels konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt jf. lovene, og dermed beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af stemmetællere –  

Rene Wulff og Kasper Beltoft blev valgt som stemmetæller 

o Konstatering af stemmeberettigede – Der blev konstateret, af de 28 fremmødte var de 23 

stemmeberettigede.  

 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år –  

Formanden aflagde bestyrelsens beretning. (vedlagt referat). 

Efter kort tid, blev beretningen godkendt. 

 

4. Kassereren forelægger regnskabet for det forløbne år til godkendelse –  

Kasseren fremlagde regnskabet, og efter en gennemgang, hvor det blev oplyst, at vi havde et lille 

overskud på 54.000,00 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og andre afgifter –  

Bestyrelse fremlage et ønske om at pladslejen blev hævet med 10 %, og dette blev godkendt. 

Kontingentet forbliver uændret i år. 

 

6. Behandling af indkomne forslag –  

Der var ikke fremsendt nogen forslag. 
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7. Valg. – 

o Kasserer                          Charlotte Skov Jensen - blev valgt 

 

o  Bestyrelses medlemmer Karsten Staun – modtog genvalg 

                                        Kim Dybsøe – modtog genvalg  

8. Valg af 2 revisorer –                                   René Wulff – modtog genvalg 

                                                                 Walther Tentschert – modtog genvalg 

o Valg af 1 revisorsuppleant. John Olsen – modtog genvalg  

 

 

9. Eventuelt. 

Kaj Munk fortalte på vegne af Guldborgsundløberne om TV2-Østløbet, som skal omkring vores 

havn, samt vil Kong Frederik d. IX Broen være spærret nogle timer, da løberne skal over broen 

også. Løbet bliver afviklet søndag d. 3. maj i år, så han håbede på vores forståelse for dette, 

hvilket vi selvfølgelige medgav ham. 

Til sidst, holdt vores formand en fin tale for vores afgåede kasserer John Ole Hansen, som efter 

30 år på posten, fik en velfortjent kurv, med div lækkerier, som han kan nyde på sine aftægts 

dage.. Stor ros for hans indsats. 

 
 
 
 
 
 
Efterfølgende blev de Gule ærter og smørrebrød indtaget med god appetit.  
  
Referent: Lasse Christensen   
 
 
 


