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Deltagere: 

   Mobil nr. e-mail 

 Mari-Ann E. Madsen Formand 2095 8121 badminton@fskbh.dk 

 Peter Allan Larsen Bestyrelsen 6061 1240 peal@adr.dk 

 Bojan Markovic  Bestyrelsen 2276 4414 bojanmarkov@gmail.com 

 Henrik Lindby Administrationen     hl@kfiu.dk 

 Kim P. Nielsen Ansat 2427 9815 scarlet@mail.tele.dk 

  

 

Fraværende: 

 

 Patrick Christian Folmann Ørngreen  Bestyrelsen 

 Josef Jezewski  Revisor 

  Kjeld Storm  Revisor 

  Jens Bolt  Revisorsuppleant 

 

Øvrige mødedeltagere: 

  

Ældresagen:   Per & Annegrethe 

KFIU Husmoder Klub – KHK:  Bodil & Annemarie 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

 

Henrik Lindby blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelsen til generalfor-

samlingen opfyldte betingelserne i vedtægterne og dermed kunne betragtes som lovlig. 

Peter Allan Larsen blev valgt til referent.  

 

 

2. Formandens beretning. 

 

Mari-Ann aflagde beretning som vedlægges referatet.  

 

Kommentarer til beretningen: 

 

KHK fremsatte ønske om renovering af baderummene, men Mari-Ann oplyste at der pt 

ikke er midler til en renovering af baderummene, som vil koste ca. 250.000 DKK, da 

der skal etableres en vådrumsikring. 

 

KHK ønskede endvidere et skab med hylde, gerne med lidt bedre lys, opsat i opbeva-

ringsrummet for det engangsservice, der bruges ved de månedlige kaffearrangementer.  
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Et klapbord ville også være til stor hjælp. KHK meddelte at de havde 65 års jubilæum d. 

28. august 2017.  

 

Mari-Ann meddelte, at bestyrelsen ville være positiv over for forslaget, og bestyrelsen 

ville derfor undersøge, hvilke muligheder der var for at komme KHK imøde.  Mari-Ann 

oplyste endvidere, at der p.g.a. stor arbejdsbelasting havde der ikke været mulighed 

for en generel oprydning i opbevaringsrummet.  

 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

 

Mari-Ann fremlagde regnskabet for 2016, som blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

4. Behandling af indkomne forslag.   

 

Der var ikke modtaget forslag til behandling inden tidsfristens udløb. Se under eventu-

elt.   

 

5. Orientering om bedget for foreningen.   

 

Mari-Ann fremlagde budget for 2017, som blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

6. Valg til bestyrelsen.  

 

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen for en periode af 2 år: 

 

 Bojan Markovic, bestyrelsesmedlem 

 Patrick Ørngreen, bestyrelsesmedlem (udpeget af FSKBH) 

 

Følgende revisorer/suppleanter blev genvalgt for en periode af 1 år: 

 

 Josef Jezewski, revisor 

 Kjeld Storm, revisor 

 Jens Bolt, revisorsuppleant 

 

7. Eventuelt. 

 

Kim Høgh Mikkelsen havde for sent fremsendt 4 forslag til tennisafdelingen. Forslagene 

blev dog behandlet på det efterfølgende bestyrelsesmøde.  

 

Referent Peter Allan Larsen 


