Generalforsamling
17. marts 2021 kl. 19.00

Referat
NRUI’s ordinære generalforsamling blev i år afholdt online via Microsoft Teams.
Da forsamlingsforbuddet på max. 5 personer var gældende i hele marts måned,
vurderede vi ikke at det ville være realistisk at få lov at afvikle en
generalforsamling, som vi kender den inden for overskuelig fremtid.
Man havde kunnet tilmelde sig via foreningens hjemmeside - www.nrui.dk
Efterfølgende modtog man en guide til, hvordan man skulle logge ind samt
deltage på generalforsamlingen.
På dagen for generalforsamlingen kunne man afhente en goodiebag pr. husstand
med diverse overraskelser samt dagsorden og regnskab foran klubhuset i
Næsbjerg.
I vores vedtægter stod anført, at der på generalforsamlingen var stemmeret til
fremmødte medlemmer. Vi vurderede, at et online fremmøde også kunne gøres
gældende, men foreslog en vedtægtsændring, så det fremadrettet står direkte i
vedtægterne jf. nedenfor.
Punkter på dagsordenen
1. Valg af dirigent
Niels Kristian Nørregaard vælges.
Han gjorde kort rede for at diverse formelle regler var overholdt, da:
a. generalforsamlingen var indkaldt lovligt med 14 dages varsel på hhv.
Facebook samt foreningens hjemmeside
b. generalforsamlingen blev afholdt inden udgangen af marts
c. generalforsamlingen afholdes, som følge af bestyrelsens beslutning
herom, online - bestyrelsen har en vedtægtsændring på dagsordenen
for netop at skabe hjemmel for en eventuel sådan beslutning i
fremtiden.
2. Valg af referent og stemmetællere
a. Som referent vælges Hanne Bøgesvang Pedersen.
b. Da generalforsamlingen afholdes via Teams tælles stemmerne
elektronisk.
3. Bestyrelsens/formandens beretning og planer
a. Formanden fremlagde sin beretning, som kan ses på foreningens
hjemmeside.

4. Beretning fra udvalg/afdelingerne
a. Disse blev ikke fremlagt, da de har været bragt i NRUI bladet, februar
2021.
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
a. Erling Sørensen fremlagde regnskabet, som kan ses på foreningens
hjemmeside.
6. Fremlæggelse af budget for det kommende år
a. Erling Sørensen fremlagde budgettet, som kan ses på foreningens
hjemmeside.
7. Vedtægtsændring – se ændringen nedenfor
Forslag til vedtægtsændring:
§ 6 Online generalforsamling.
Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en online generalforsamling.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i
forbindelse med den online generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en online generalforsamling
sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om
generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der
sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme
på generalforsamlingen.
Stk. 3. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en online
generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i
forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de
tilmelder sig den online generalforsamling, samt hvor de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved
generalforsamlingen.
Stk. 5. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen,
således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig
afstemning.

Ændringen blev vedtaget.

8. Indkomne forslag –afleveres senest 8 dage før til formanden
a. Der var ingen indkomne forslag.
9. Valg af bestyrelse
På valg:
a. Jens Frost Astrup – modtager genvalg
b. Lonnie Ravnsbjerg Uhre – modtager genvalg
c. Lasse Opstrup – modtager genvalg
d. Pia Thøstesen (kasserer) – modtager genvalg
10. Valg af 2 suppleanter (1 år)
a. Ken Bloch – modtager genvalg
b. Lise Bomann – modtager genvalg
11. Valg af 1 revisor (2 år)
a. Max Jørgensen – modtager genvalg
12. Valg af en revisorsuppleant (1 år)
a. Kasper Ladefoged – modtager genvalg
Alle blev genvalgt
13. Eventuelt
a. Palle Madsen Als slog et slag for vigtigheden af anlæggelse af en
kunstgræsbane ved Helle Hallen, samt ønsket om støtte til en sådan.
Man har holdt møde med kommunen, men har endnu ikke modtaget
tilsagn.
Tak for en ny og anderledes generalforsamling.

