
Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Taekwondo Klub 

torsdag d. 27. maj 2021 kl. 17:30 (sluttidspunkt ca. kl. 19:00) 
Arena Aabenraa, Hjemallé 3, 6200 Aabenraa (Lokale: Melgaard Lounge) 

OBS: Indkaldelsen sker med forbehold for og hensyntagen til gældende corona-restriktioner på tidspunktet for 
afholdelse af generalforsamlingen. 

Bemærk om træning: Der er ingen træning denne dag. 

Generalforsamlingen er både for medlemmer og deres forældre. 
Der bliver mulighed for at stille spørgsmål og/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 hhv. børne- og voksenholdet (for indsats i 2020). 

Bemærk om aftensmad: Der vil være aftensmad til alle tilmeldte. Vær i den forbindelse opmærksom på, at det er 
muligt at møde op til generalforsamlingen uden forudgående tilmelding. I sådan et tilfælde er man dog ikke garanteret 
aftensmad. 
 
Seneste tilmelding: Onsdag d. 19. maj 2021 via mail eller sms til undertegnede. 

Dagsorden til generalforsamling 2021: 

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 - PÅ VALG / villig til genvalg 
 - Kasserer (2020-2022): Ricky Nielsen - IKKE PÅ VALG 
 - Bestyrelsesmedlem 1 (2020-2022): Sonia Baptista - IKKE PÅ VALG 
 - Bestyrelsesmedlem 2 (2020-2022): Bettina Retzlaff Hvass - IKKE PÅ VALG 
 - Bestyrelsesmedlem 3 (2019-2021): Camilla Retzlaff Hvass - PÅ VALG / genopstiller ikke 
 - 1. suppleant (2020-2021): Nadia Khavary - PÅ VALG / genopstiller ikke 
 - 2. suppleant (2020-2021): Masuma Hussaini - PÅ VALG / genopstiller ikke 

6. Valg af 2 revisorer 
7. Indkomne forslag 

 
Evaluering af 1-årigt forsøgsordning vedr. 3. kvartalsopkrævning (besluttet på generalforsamling i 2020) 
 
Ordningen, som blev afprøvet på forsøgsbasis i 2020, går ud på, at alle medlemmer ved 3. kvartalsopkrævning (dén, som 
kommer d. 1. juli) får to muligheder for betaling: 
 
1. Man betaler for de næste 3 måneder, og så kommer 4. kvartalsopkrævning som normalt i oktober, og man betaler igen for 
3 måneder. 
 
2. Man betaler for resten af året - altså 6 måneder - på én gang og får til gengæld juli måned fri, hvorved man altså reelt kun 
betaler for 5 måneder. Næste opkrævning kommer så først til januar igen (1. kvartalsopkrævning). 

8. Flidspræmier 
9. Eventuelt 

 
 
Når vi er igennem ovenstående punkter, afsluttes der med brainstorm over ideer til fejring af klubbens 40 års jubilæum, 
som forventes afholdt i efteråret 2021. 

 
På bestyrelsens vegne 

Lone Winther Romme 
Mail: formand@aabenraataekwondo.dk 

Mobil: 30 24 00 24


