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REFERAT af den ordinære GENERALFORSAMLING, afholdt 27. maj 2021
Til stede var: Henrik Persson - René Thor Olsen - Jens Risum – Flemming Gutheil – Thomas
Sørensen - Vagn Christensen – Vibeke Schmidt - Bjørn Danielsen og Eva Sehested.
Altså i alt: 9 medlemmer
Dagorden:
1. Valg af dirigent: Vagn Christensen blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at
formaliteterne for afholdelse af generalforsamlingen var i orden, selv om den ifølge
vedtægterne skal afholdes senest med udgangen af marts måned.
2. Beretning om foreningens virksomhed (ved formanden):
Når jeg har skrevet beretning i de snart 30 år jeg har været formand har det altid hjulpet at skæve til
den forrige beretning. Det har ikke været en god ide denne gang, for ligesom alle andre i Danmark
ja hele verden er der meget lidt af det planlagte der er blevet som vi plejer. Det har været en speciel
oplevelse igennem mange måneder at opleve manglen på aktivitet på anlægget og så alligevel
opleve masser af aktivitet som for eksempel sommermånederne 2020 hvor en hel del var tilladt.
Men overordnet set har det været et besynderligt år.
Men noget er der da sket:
En lang og sej kamp for tennisafdelingen er endt i at byggeriet af en tennishal er på begyndt og
byggeriet er snart færdiggjort her i 2021. Flot arbejde af især Thomas og Jeppe fra Tennis og stor
forståelse fra de andre afdelinger især fra Boldklubben. Lad os håbe det kommer rigtig mange
tennisspillere til gavn.
Vores alles ammens Cafe Parken har været hårdt ramt af Corona, så hårdt ramt at man var nødt til at
tænke alternativt. I foråret 2020 havde Cafeen stor succes med mad ud af huset og det har gjort at
Cafeen stadig lever. Tak til alle der har støttet via køb af mad. Jeg ved Nykker er meget
taknemmelig.
Det er ligeledes meget glædeligt at de enkelte afdelinger ser ud til at klare sig økonomisk med
skindet på næsen, ja hos nogle ligefrem med medlemsfremgang og venteliste. Det er godt gået og
ifølge kommunen et særsyn i København.
Alternativ organisering er en del af det at overleve som når håndboldafdelingen spiller håndbold på
parkeringspladsen i stedet for den lukkede hal.
I Hovedbestyrelsen har Næstformanden og Flemming Gutheil arbejdet med en lovrevision, som vi
regner med at kunne stille som forslag ved næste generalforsamling. Stor tak til rene og Flemming.
Hovedkasseren Jens har haft sit at se til med nedlæggelsen af fonden, dels finde egnede ansøger til
fonden, og dels arbejde sammen med vores jurist og med Civilstyrelsen. Tak til Jens.
Sommerlejren har også været Corona ramt hvilket har resulteret i aflysning på aflysning, a selv
arbejdslejren blev aflyst. Lejren er heldigvis i så god en stand at et enkelt år kan undværes rent
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vedligeholdelsesmæssigt ,ligesom vi håber at de mange der har aflyst vender tilbage i 2021 eller
2022. Stor tak til opsynet Torben Eliasen og til Eva for udlejningen og aflysningerne..
Huset har det godt men savner naturligvis brugere. I store dele af 2020 har huset været lukket for
aktiviteter.
Dirigenten spurgte om der var kommentarer til beretningen, men dette var ikke tilfældet. Herefter
blev beretningen enstemmigt godkendt.

3. Regnskabet 2020 til godkendelse:
Hovedkasserer Jens Risum (JR) fremlagde og gennemgik det udleverede årsregnskab for
året 2020, der udviste endnu et beskedent driftsresultat på 98 t.kr., i betragtning af at vi nu
har afviklet CFs Fond. Men lejeindtægterne fra sommerlejren var faldet med 300 tkr. pga.
aflysninger og lukninger som følge af corona..
Efter gennemgangen konstaterede dirigenten, at regnskabet godkendtes enstemmig med
applaus.
4. Indkomne forslag: Der var ingen fremsendte forslag.
5. Fastlæggelse af det årlige medlemskontingent for seniorer (o. 18 år) og fastlæggelse af
det årlige administrationsbidrag for ungdomsmedlemmer 13-18 år:
På baggrund af beslutningen om at nedlægge og afvikle CFs Fond over 3 år, blev det
foreslået, at der for årene 2019-21 ikke skal betale kontingent og administrationsbidrag. Det
blev vedtaget uden bemærkninger, men samtidig varslet at det genindføres fra 2022.
6. Foreningens budget for året 2021, til godkendelse:
JR gennemgik det udleverede budget for året 2021, der udviste et negativt driftsresultat på
103 tkr. – især på grund af coronareglerne vil udlejningen af sommerlejren give en væsentlig
negativ påvirkning, som forhåbentligt forbedrer sig i de kommende år.
Budgettet blev taget til efterretning.

7. Valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen:
”I ulige år” (her: 2021) skal der vælges følgende poster:
- Formand Henrik Persson var villig til genopstilling, og blev valgt uden modkandidater.
- Yderligere to medlemmer, Karin Nielsen og Flemming Gutheil var villige til genopstilling –
og blev valgt uden modkandidater.
8. Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen:
1. suppleant: Den nuværende, Bjørn Danielsen var villig til genopstilling – og valgt uden
modkandidat.
2. suppleant: Den nuværende, Vagn Christensen var villig til genopstilling - og valgt uden
modkandidat.
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9. Valg af foreningens revisor:
Hovedkassereren bad om bemyndigelse til at undersøge økonomisk bedre tilbud end det
nuværende fra GRANT THORNTON, på den måde, at der indhentes et tilbud, som skal
godkendes af hovedbestyrelsen. Derr var tilslutning til dette forslag.
10. Eventuelt:
Under dette punkt var ordet givet frit.
- Flemming Gutheil orienterede kort om tankerne i kommende vedtægtsændringer, som vil
blive fremlagt på næste års generalforsamling. Forinden vil de blive drøftet i
hovedbestyrelsen og der vil blive bedt om kommentarer fra afdelingsbestyrelserne.
- Formanden takkede de fremmødte, og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede efter ca. en time.
Referat udarbejdet af: Jens Risum

------------------------------------------Berigtigelse:
Generalforsamlingens dirigent bekræfter hermed rigtigheden af ovenstående referat:

---------------------------Dato:

---------------------------------------------------underskrift: (Vagn Christensen)

