
 
 Referat af ordinær generalforsamling i Nakskov Svømmeklub onsdag den 24. februar 2010  
1. Valg af dirigent: Susanne Larsen blev valgt til dirigent.  
 
2. Formanden aflagde beretning. Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev enstemmigt 
vedtaget.  
 
3. Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.  
 
4. Indkomne forslag: Lars Hansen stillede forslag om, at generalforsamlingen fratog Vibeke Lund hendes 
æresmedlemsskab. Resultat af skriftlig afstemning: 25 stemte for og 1 stemte blankt. Forslaget blev 
vedtaget.  
 
5. Valg:  
 
Formand: Marianne Wiecker genvalgt for 2 år.  
Bestyrelsesmedlem: Lars Hansen blev valgt for 2 år  
Bestyrelesmedlem: Lene Holm blev valgt for 2 år.  
Bestyrelsesmedlem: Claus Madsen blev valgt for 2 år.  
Revisor: Lars Pedersen genvalgt for 2 år  
Bestyrelsessupleant : Lottie Johansen blev valgt for 2 år.  
Revisorsuppleant: Henrik Frederiksen valgt for 2 år.  
Ingen yderligere ønskede valg, således at følgende pladser er vakante:  
1-2 bestyrelsesmedlemmer valg ulige år  
Bestyrelsessupleant valg ulige år  
Revisorsuppeleant valg ulige år  
Bestyrelsen efter generalforsamlingen (valgt i parentes for 2 år)  
Formand Marianne Wiecker (2010)  
Kasserer Birgitte Sunke (2009)  
Bestyrelsesmedlemmer:  
Anne Dorthe Hansen (2009)  
Lars Hansen (2010)  
Lene Holm (2010)  
Claus Madsen (2010)  



Revisor:  
Werner Mollerup (2009)  
Lars Pedersen (2010)  
Bestyrelsessuppleant:  
Lottie Johansen (2010)  
Revisorsuppleant:  
Henrik Frederiksen (2010)  
6. Eventuelt: Der var ingen kommentarer eller bemærkninger under evt.  
 
Til sidst takkede dirigenten de fremmødte for god ro og orden på generalforsamlingen, og forsamlingen 
udbragte et ”leve” for foreningen.  
Referent:  
Anne Dorthe Hansen, 1 marts 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tillæg til referat af ordinær generalforsamling i Nakskov Svømmeklub den 24. 
februar 2010.  
Pkt. 4 iflg. referat:  
Indkomme forslag: Lars Hansen stillede forslag om, at generalforsamlingen fratog Vibeke Lund hendes 
æresmedlemsskab. Resultat af skriftlig afstemning: 25 stemte for og 1 stemte blankt.  
Forslaget blev vedtaget.  
Tillæg til pkt. 4  
På bestyrelsesmøde d. 22. marts 2010 blev det besluttet at pkt. 4 skal præciseres, således at det klart 
fremstår, at der ikke er tale om medlemseksklusion men fratagelse af æremedlemsskab/ærestitel.  
Referent  
Anne Dorthe Hansen, d. 25. marts 2010 

 


