
Indkaldelse til SIVs 
ordinære generalforsamling 

onsdag d. 19. maj 2021, kl. 19:00 

Firkløverparkens fælleslokale 
                          Firkløverparken 70, 2625 Vallensbæk 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formalia – godkendelse af dagsorden, valg af referent og stemmeudvalg. 

3. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne. 

4. Det reviderede regnskab og godkendelse af dette. 

5. Indkomne forslag: 

• Forslag om vedtægtsændringer fra bestyrelsen: 

o Ændring af § 2 ”Formål” (jf. vedlagte bilag). 

o Ændring af § 4 ”Medlemskab og kontingent” (jf. vedlagte bilag).  

o Ændring af §7 ”Generalforsamling” (jf. vedlagte bilag).  

o Ændring af §9 ”Bestyrelsen” (jf. vedlagte bilag).  

o Ændring af §12 ”Vedtægtsændringer” (jf. vedlagte bilag). 

o Ændring af §13 ”Klubbens opløsning” (jf. vedlagte bilag).  

o Ændring af numrene på §11 ”Økonomi, regnskab og revision”, §12 

”Vedtægtsændringer” og §13 ”Klubbens opløsning” (jf. vedlagte bilag). 

• Forslag om ændring af kontingent fra bestyrelsen (jf. vedlagte bilag). 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Budget 2021. 

8.  Valg af formand - Jette Bonne er på valg og ønsker at genopstille. 

9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2-årig periode: 

• Følgende er på valg for en 2-årig periode: 

o Cecilie Reinholt Petersen er på valg og ønsker at genopstille. 

o Hanne Dehn er på valg, men ønsker ikke at genopstille.  

o Emilie Johansen er udtrådt af bestyrelsen. 1. suppleant: Ingelise Sørensen er indtrådt 

som bestyrelsesmedlem. Ingelise er på valg og ønsker at genopstille. 

o Kasserer Britha Skov Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 2. suppleant: Maj-britt Schwaner 

er indtrådt som bestyrelsesmedlem frem til generalforsamlingen 2022. 

o Sophie Storgaard Clausen er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Birgitte 

Magnussen til posten. 

o Der er derudover en mulig vakant post. 

• Følgende er på valg for en 1-årig periode: 

o Posten som kasserer vælges vanligt i ulige år, men eftersom kasserer Britha Skov 

Jensen er udtrådt i utide, har bestyrelsesmedlem Merete Fastø vikarieret på posten 

som kasserer frem til generalforsamlingen 2021. Merete Fastø ønsker genvalg som 

Kasserer frem til generalforsamlingen i 2022 (hvis ikke Merete vælges til posten som 

kasserer fortsætter hun stadig som bestyrelsesmedlem). 

• Valg af 2 suppleanter for 1-årig periode. 

10. Evt. valg af juniorrepræsentant: Jule Overgaard er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller 

Celina Holmgaard Mathiesen. Kun juniorer kan deltage i afstemning. 

11.   Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. 

12.   Eventuelt. 


