
																															

 
	
 

 
 

 
 

19. juni 2019 
 
 

Referat ordinær generalforsamling  
 

Tirsdag den. 18. Juni. 2018 kl. 15.00 til 17.30 
 

 på Sports College Gladsaxe, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg 
 

Tilstede Niels Neergaard, Laust Joen Jakobsen, Kirsten Haase og Magnus Christensen 
 
 
Dagsorden  
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 

3. Godkendelse af budget for 2019-2020 

4. Behandling af indkomne forslag – Se punkt 5 
5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.  

1. Kontingent og indmeldelsesgebyr for ”Morgentræning” forbliver uændret:  

1. Indmeldelsesgebyr: 2900 kr.  
2. Kontingent: 650 kr. Pr. måned i 12 Måneder = 7800 kr 

2. Det foreslås at hæve kontingentet og indmeldelsesgebyret på eSport-linjen 

1. Indmeldelsesgebyr fra 1000 kr. til 1450 kr 
2. Kontingent: fra 5500 kr. /år til 7800 kr./år 

6. Valg af bestyrelse  

1. Laust Joen Jakobsen ønsker ikke genvalg. Vi skal finde en ny. 
7. Valg af revisor  

8. Eventuelt 

 
 

Referat: 

1. Niels Neergaard blev valgt som dirigent 
 

2. Magnus Christensen er referent  

 
3. Budgettet er godkendt 

 

4. se 5 
 



																															

 
	
 

 
 

5. Bestyrelsen har besluttet at vi skal mod en normalisering, så indtægter rent faktisk tilsvarer 

udgifter. Det blev besluttet at foretage en trinvis kontingentstigning med start i sæsonen 
2019-2020 

Fra og med august 2019 er kontingentet på SCGs eSport-linje følgende: 

- kr. 6.700,- pr. år.  
og indmeldelsesgebyret er:  

- kr. 1250,- 

 
På den næste ordinære generalforsamling er det på dagsordenen, at hæve kontingent og ind-

meldelsesgebyr yderligere, så normalisering opnås fuldt. 

 
6. Sports College Gladsaxe siger MANGE tak for denne gang til Laust og ønsker ham alt det 

bedste fremover ☺ 

 
Niels Neergaard vælges som Formand for Sports College Gladsaxe og Kirsten Haase tager en 

bestyrelsespost. 

 
Vi skal have en yderligere i Bestyrelsen og det er besluttet, at vi forsøger at finde en med net-

værk i den sportslige verden. Kirsten Haase tager fat i Lars Kruse, som er PA-konsulent i DIF. 

Kirsten vender tilbage når hun har haft en snak med Lars. På næste generalforsamling er den 
endelig Bestyrelse på plads. 

 

7. Beierholm er fortsat revisor 
 

8. eventuelt. 

Intet 
 

 

 
 

 
	 


