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1) Valg af dirigent og referent.  
Lars Volf Jensen vælges som dirigent, og Pernille Duris som referent.  
 
Lars Volf starter med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og konstaterer 
derefter ved optælling, at der er 21 fremmødte stemmeberettigede. Ingen fuldmagter.  
 
Bestyrelsen foreslår, at vi af praktiske årsager bytter om på pkt. 6 og pkt. 5, således at det 
indkomne forslag om kontingent vil kunne effektueres, hvis det vedtages. Dette vedtages.  
 
2) Valg af stemmetællere. 
Pernille Salhauge og Louise Kolby vælges.  
 
3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 
Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Denne vedlægges referatet.  
 
Ved spørgsmål til beretningen spørges der til datoen for klubbens jubilæum. Frank gentager, at 
FRISKs 40 års jubilæum er d. 7. januar 2020. Det planlægges festligholdt både på selve dagen og 
ved FRISK Cup, som bliver en særlig jubilæumsudgave.   
 
Herefter godkendes beretningen.  
 
4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse. 
Line Schlichting gennemgår det rettidigt udsendte regnskab.  
 
Britt Davidsen spørger til, om indtægten fra Haldor Topsøe er hensat i regnskabet? Line svarer 
bekræftende. Der er ingen yderligere bemærkninger fra salen, og regnskabet godkendes.  
 
6) Behandling af indkomne forslag - behandles som pkt 5 

 Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægternes § 18.   
Vi er blevet kontaktet af SKAT, der gjorde opmærksom på, at der i vedtægterne skal være 
defineret et alment formål, som klubbens midler skal gå til i tilfælde af opløsning.  
Bestyrelsen foreslår, at dette formål skal være en forening under Fritidsrådet i 
Frederikssund Kommune. 
Dette er der opbakning til, og forslaget vedtages.  
 

 Merete Volder fremsætter forslag til forhøjelse af kontingentet som ”modregning” for 
stævneindtægter fra madsalg.  
Forslaget er fremsat på baggrund af oplevelsen ved de seneste stævner, hvor det har virket 
som om, at det er meget svært at få den nødvendige forældrehjælp til afvikling af 
stævnerne.  

http://www.frisk.dk/


 

Derfor foreslås en reducering af kioskudvalget, således at behovet for hjælpende hænder 
nedsættes. Det betyder lavere indtjening, som foreslås kompenseret ved en (ikke endeligt 
fastsat) forhøjelse af kontingentet.  
 
Lars Volf Jensen spørger til bemærkninger til forslaget? 
- Frank Davidsen bemærker, at forplejningen ved stævner er en del af hele oplevelsen. 

Det er der flere, der tilslutter sig.  
- Ulla Kunkel bemærker, at det er ærgerligt, hvis man vælger den nemme løsning og 

spørger til, om man kan gøre noget for at aktivere forældrene i højere grad.  
- Henriette Remod tilføjer, at arbejdet med stævnerne også er en del af klubben, og 

bidrager til fællesskab og klubfølelse.   
- Louise Kolby foreslår, at man kan lave flere sponsoraftaler med lokale handlende, der 

kan levere maden og give noget til klubben, ligesom Sannes Kaffe gør det. Dette kan 
ikke behandles på generalforsamlingen, men kan være et input til bestyrelsen.  

- Britt Davidsen bemærker, at det vil være ærgerligt at skrue på kontingentet, da det vil 
gå ud over en række løbere, hvis forældre ikke har så gode økonomiske muligheder. Vi 
skal hellere se på andre muligheder.  

- Stine Grenaa gør opmærksom på, at køkkenvagterne ofte har gået langt ud over det 
aftalte og spørger til, om man kan ændre på setuppet, så det bliver mere attraktivt at 
være i køkkenet.  

- Maibrit Sarwar bemærker, at det praktiske arbejde og det at yde en indsats for og i 
fællesskabet -er en vigtig del af foreningslivet i Danmark.  

- Ulla Kunkel bemærker, at børnene måske også kan inddrages yderligere i arbejdet, så 
det ikke kun er forældrene; herunder at inddrage holdene samlet.  

- Louise Kolby bemærker, at det i ridesporten er et krav, at alle løberes familier stiller i to 
timer, for at børnene må stille op.  

- Maibrit Sarwar spørger, om man ikke kan gøre det til et krav ved tilmeldingen, at man 
melder sig til en opgave, eller at tidspunkterne fordeles mellem holdene.  

- Frank Davidsen bemærker, at han før har prøvet at notere, hvor mange der hjælper til. 
Ved FRISK Cup 2018 var alle forældre aktiveret – ved FRISK Cup i år var der kun 7 af 
klubbens egne spirer, der stillede op, og det kunne i den grad mærkes på 
forældrehjælpen. Derfor har bestyrelsen besluttet at afholde et spirestævne i FRISK for 
at få de nye forældre aktiveret i dette arbejde.  

- Ulla Kunkel spørger, om det ved hjælpertilmelding er muligt at tage højde for, hvornår 
løberen skal på gulvet? Anne siger, at det sker ved musik og speak, så det kan godt lade 
sig gøre.  

- Frank Davidsen kvitterer for de mange gode input.  
- Lars Volf Jensen spørger til om bestyrelsen har regnet på, hvad konsekvensen ville være 

af en kontingentstigning?  Line Schlichting svarer, at det ikke er muligt at give et præcist 
tal, men et overslag siger, at det vil dreje sig om ca. 300 kr. pr. løber.  

              
Dirigenten konstaterer herefter, at forslaget sendes til afstemning ved håndsoprækning.  
Forslaget forkastes med 17 imod og 1 stemme for. Bestyrelsen takker for forslaget og vil arbejde 
videre med de gode input.   
             



 

5) Fastsættelse af kontingent – behandles som punkt 6 
Formanden gennemgår det foreslåede kontingent, som er uændret ift. 2018.  
Forslaget vedtages.  
 
Derefter overgår generalforsamlingen til valghandlingen.  
 
7) Valg af formand.  

 Frank Davidsen / villig til genvalg. 
 

8) Valg af kasserer.  

 Line Schlichting / ej på valg. 
 
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.  

 Næstformand Henriette Remod / ej på valg. 

 Bestyrelsesmedlem Anne Goldberg / ej på valg.  

 Bestyrelsesmedlem Pernille Duris / villig til genvalg. 

 Bestyrelsesmedlem Anja Echardt / villig til genvalg.  
 

10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

 Suppleant Majbritt Sarvar / villig til genvalg 

 Suppleant – Rune Christian Falk villig til nyvalg 
 
11) Valg af 2 revisorer. 

 Bestyrelsen foreslår nyvalg af: 
o Søren Mikkelsen / vælges for 1 år.  
o Jens Kolby / vælges for 1 år. 

 
Der er ingen modkandidater fremmødt på mødet. Alle opstillede kandidater vælges derfor.  
 
12) Eventuelt. 
Merete Wahl – kan man gøre ændringer i tidsplanen ved stævner tydeligere, evt. ved et opslag på 
FB og i hallen. Henriette Remod kvitterer for forslaget, og lover, at vi bestræber os på det.   
Ulla Kunkel – en kommentar vedrørende formationsteknik mandag aften. Det er en fornøjelse at 
se, hvordan de erfarne løbere tager sig af de nytilkomne løbere, så de vokser. Stor ros til alle 
pigerne.  
Frank Davidsen – Kenneth Wahl har sejrsskamlerne hjemme til renovering.  
Ulla Kunkel orienterer om, at Pernille Salhauge, Hans Eckhardt og hun nu er valgt til Komiteen. 
Endvidere er Ulla blevet formand. Der er meget røre i andedammen mellem klubberne, og Ulla 
beder om, at alle holder den gode tone.   
 
Formanden slutter af med at takke dirigenten og for valget af bestyrelsen. Opbakning fra 
forældrene betyder meget for at bestyrelsens arbejde  

 
 

Pernille Duris, referent    Lars Volf Jensen, dirigent 


