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VK Esbern Snare 
 

 
Referat af generalforsamling  

fredag den 2. februar 2007 kl. 19.00 
 i Kalundborg Hallerne, mødelokale 3. 

 

Dagsorden: 
 
  1)  Valg af dirigent. 

 Arne Hockerup blev valgt til dirigent. 

   

2)  Valg af stemmetællere. 

 Bettina Hansen og Laila Weilsby blev valgt til stemmetællere. 

 

3)  Formandens beretning. 

Formand Peter Stig Larsen aflagde sin beretning. Ingen bemærkninger 

fra de fremmødte.  

 

4)  Forelæggelse af regnskab. 

Thomas Ravn fremlagde regnskabet og besvarede opklarende 

spørgsmål. Pr. 31.12.06 havde klubben ca. 85.000 kr. på kontoen. Det 

tilstræbes at klubbens pengebeholdning altid er på mindst 60.000 kr. så 

vi kan uforudsete udgifter, eksempelvis hvis en maskine bryder ned og 

skal erstattes. 

 

  5) Fastlæggelse af kontingent. 

 Kontingentet fastholdes på 720 kr. årligt. 
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 6) Behandling af indkomne forslag. 

Forslag fra Søren Filbert og Benny Bay: Bestyrelsen i VK Esbern Snare 

skal fritages for at betale kontingent til klubben.  

Forslaget kom efter debat til afstemning. Stemmerne fordelte sig som 

følger: Ud af 15 stemmeberettigede fremmødte stemte 4 for forslaget, 10 

imod og 1 stemte blankt. Forslaget blev således nedstemt. 

 

 7) Valg af formand. 

 Peter Stig Larsen modtog genvalg. 

 

 8) Valg af sekretær.  

 Anders Knudsen modtog genvalg. 

 

  9) Valg af bestyrelsesmedlemmer – 3 medlemmer og 2 suppleanter. 

 På valg var Søren Filbert og Tonny Jørgensen, samt Poul Madsen.  

Sidstnævnte ønskede ikke genvalg. 

Kirsten Carstensen og Frederik Christiansen havde skriftligt tilkendegivet 

at de ønskede at stille på til bestyrelsen. Finn Thorndal ønskede også at 

opstille. 

Kirsten Carstensen, Tonny Jørgensen og Søren Filbert blev valgt til 

bestyrelsen. Frederik Christiansen og Finn Thorndal blev vagt til 

suppleanter. 

  

10) Valg af 2 bilagskontrollanter. 

 Erik Pedersen og Simon Ravn blev valgt. 

 

11)  Valg af diverse udvalg. 

 Bettina Hansen og Laila Weilsby blev valgt til festudvalg. 
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12) Eventuelt.   

Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med ideen om at give unge 
vægtløftere under 16 år gratis kontingent i klubben.   
 
Ønske fra de fremmødte om at gøre vedtægterne tidssvarende, samt at 
ophænge tidssvarende information om klubben op i Kalundborg 
hallernes glasskabe/infotavler. 
 
Bestyrelsen begynder arbejdet med at etablere klubbens hjemmeside. 
 
Årets medlem: Erling Hansen. Tillykke! 

 
 

 
 
 
 

Således opfattet 
 
 

Anders Knudsen 
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