
 
 
 
 

Referat fra generalforsamling i Zen-To 
tirsdag den 27. februar 2018 
 

Den konstituerede formand bød velkommen til de fremmødte. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab for 2017 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse 
6. Eventuelt 

1. Valg af dirigent 
Henning Møller blev valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var 
sket efter vedtægternes forskrifter, da der var sendt mail til alle medlemmer den 12. februar 
2018. 

2. Formandens beretning 
Formandens beretning var vedlagt indkaldelsen. Beretningen blev enstemmigt godkendt med 
følgende spørgsmål/bemærkninger: 

 Henning Møller (træner) bad Lars fortælle lidt mere om, hvorfor han har valgt at stoppe 
som landstræner. Lars fortalte lidt herom. 

 Thomas Christensen (træner) nævnte, at han synes, det også på skrift ville have været 
godt, at Anders Munch (tidligere træner for Ungdomsholdet) havde fået ”klap på skulde-
ren” for det arbejde, han har gjort for Ungdomsholdet. Det blev taget til efterretning. 

3. Regnskab for 2017 
Kasserer Rikke Ellebye gennemgik regnskabet, som var lagt frem til alle. Regnskabet blev en-
stemmigt godkendt. 

4. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag til afstemning. 

  

28. februar 2018 
Referent: Rikke Ellebye 
 
 



 
Side 2

5. Valg af bestyrelse 
Bestyrelsen blev genvalgt og Anne Helene Rasmussen (træner) blev endvidere valgt som nyt 
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

 Formand: Lars Krusaa 
 Næstformand Jacob Plenaa Thorngreen 
 Kasserer: Rikke Ellebye 
 Best.medl.: Anne Helene Rasmussen 
  Brian Salmon 
  Ulrik Drachmann 

6. Eventuelt 
Det blev nævnt, at der er en rigtig god energi blandt elever og trænere. Trænerne er blevet bedre 
til at tale sammen. Meget bedre kommunikation blandt hold og træner. 

Henning Møller (træner) bad den nye bestyrelse overveje, om ikke det snart ville være på plads 
at hæve kontingenten og samtidig sikre, at salg af t-shirt ikke fortsat er en underskudsforretning. 
Det lovede bestyrelsen at overveje. 

 

 

 

Dato: 28. februar 2018  Dirigent: .........................................  

 


