
Generalforsamling i Aabenraa Taekwondo Klub 

torsdag d. 30. januar 2020 fra kl. 18:00 (til ca. 19:30) 
Arena Aabenraa, Hjemallé 3, 6200 Aabenraa (forventet sal 3) 

  
Bemærk: Inden generalforsamlingen er der frivillig fællestræning for alle medlemmer samt forældre 
kl. 17:00-18:00. Træningen foregår i dojangen (træningslokalet). 

Generalforsamlingen er både for medlemmer og deres forældre, og vi håber på at se så mange som muligt 
til en lille snak om det forgangne år i Aabenraa Taekwondo Klub.  

Bemærk: Der serveres IKKE aftensmad, men der vil være kaffe og sodavand samt lidt frugt. 
Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål eller komme med forslag til klubben. Hvis man har særlige 
punkter til dagsordenen, skal disse være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Under punktet “Eventuelt” kan man desuden komme med kommentarer/indslag på selve dagen. 

Til generalforsamlingen bliver der uddelt flidspræmie til et medlem fra henholdsvis børne- og voksenholdet 
(for indsats i 2019). 

Dagsorden for generalforsamling 2020: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Formandsberetning 

4. Aflæggelse af regnskab 

5. Ordinært valg i henhold til klubbens love 
 Valg til bestyrelsen: 
-   Formand (2019-2021): Lone Winther Romme - IKKE PÅ VALG I 2020
-   Kasserer (2018-2020): Ricky Nielsen - PÅ VALG / GENOPSTILLER
- Bestyrelsesmedlem 1 (2018-2020): Lindy Biel - PÅ VALG / ØNSKER IKKE GENVALG
- Bestyrelsesmedlem 2 (2018-2020): Bettina Retzlaff Hvass - PÅ VALG / GENOPSTILLER
- Bestyrelsesmedlem 3 (2019-2021): Vakant (pt. erstattet af 1. suppleant) - PÅ VALG
- 1. suppleant (2019-2020): Camilla Retzlaff Hvass - PÅ VALG / GENOPSTILLER
- 2. suppleant (2019-2020): Sonia Baptista - PÅ VALG / GENOPSTILLER

6. Valg af 2 revisorer 

7. Indkomne forslag 

• Forslag om at indføre én kontingentfri måned om året (for at godtgøre ferier mm.) 
• Forslag om at drøfte omfanget af åbne og lukkede træninger på børneholdet (henholdsvis med og 

uden tilskuere) 

8. Flidspræmier 

9. Eventuelt 

 
På bestyrelsens vegne 

Lone Winther Romme 
Mail: formand@aabenraataekwondo.dk 

Mobil: 30 24 00 24


