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Opgavens navn:  

 
01 Generalforsamling 
 

Beskriv konkret og detaljeret hvad man skal gøre: 

 
Generalforsamlingen beskrives i klubbens vedtægter i §5. 
I §7 beskrives den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen skal pt. afholdes inden udgangen af maj måned og skal være indkaldt med 
14 dages varsel via opslag i klublokalet, på klubbens hjemmeside eller via mail. 
 
Dagsordenen fremgår af vedtægternes §6. Inden indkaldelse skal der tages stilling til, om der 
skal være andre punkter på dagsordenen end det minimale der beskrives i vedtægterne. Et 
punkt ”Eventuelt” bør altid tilføjes. 
 
Til brug for afholdelsen skal der bruges en dirigent og en referent.  
 
Dirigenten står for at føre generalforsamlingen gennem dagsordenen. 
Generalforsamlingen indledes med, at dirigenten skal erklære generalforsamlingen lovlig - dvs. 
at den er indkaldt i henhold til vedtægternes varsel og inden udgangen af maj.  
 
Referenten skriver referat fra generalforsamlingen. Referatet skal underskrives af dirigenten, 
referenten og formanden. 
 
Forud for generalforsamlingen skal formanden skrive en beretning. Kassereren skal forberede 
en gennemgang af regnskabet. 
Hvis muligt, skal det inden generalforsamlingen også afklares hvem der fortsætter i bestyrelsen, 
og evt. skaffes nye medlemmer. 
 
I samarbejde med bestyrelsen, skal det vurderes, om der er forslag fra bestyrelsen der skal på 
dagsordenen. Ligeledes om der skal stilles forslag til ændring af vedtægterne. 
 
Under punktet Eventuelt uddeles årets priser for senior (Årets Spiller, Årets Overraskelse og evt. 
Årets Klubmand, hvis det er en seniorspiller) - se ” 166 Skrive taler til prisuddeling ved 
sæsonafslutning/generalforsamling (ungdom og senior)”. 
 

Hvorfor er opgaven vigtig? 

 
Generalforsamlingen skal afholdes for at klubben kan fortsætte som forening. 
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Tidsforbrug: 

 
Forberedelse: 

- Skrive dagsorden 
- Foretage indkaldelse 
- Skrive beretning og en gennemgang af regnskabet 
- Skrive evt. forslag fra bestyrelsen og/eller ændringer til vedtægterne. 

 
Find dirigent og referent 
 
Seniorformanden beslutter hvem der skal modtage årets priser.  
 

Hvordan kan opgaven organiseres? Hvem kan hjælpe? Hvem kan beslutte? 

 
Input til formandens beretning indhentes fra ungdoms- og seniorafdelingen – både fra 
ungdomsformand/ungdomstræner(e) og seniorformand/seniortræner(e).  
 

Hvilke kompetencer er vigtige: 

 
Formand 
 

Hvornår er opgaven beskrevet – og af hvem: 

 
03-03-2022 – Anders Ravn 
15-05-2022 – Michael Ryding 
 

 


