
Generalforsamling den 6. april i Athletikklubben ’Holstebro’  
Medlemmer og forældre i AK-Holstebro inviteres hermed til klubbens ordinære generalforsamling onsdag 

den 6. april kl. 19 i klubhuset. Efter den ordinære generalforsamling vil klubben fremlægge planerne for 

sæsonen 2016.  

Den ordinære generalforsamling handler primært om, at se tilbage på klubbens 2015 med årsberetninger 

og fremlæggelse af regnskab. Formand Jakob Larsen starter med et tilbageblik på højdepunkterne i 2015. 

Herefter vil kasserer Jesper kort fremlægge klubbens regnskab og budget.  

Ifølge vedtægterne er der i år to medlemmer fra bestyrelsen på valg: Jesper og Malthe. 

Generalforsamlingen slutter med den traditionsrige uddeling af pokaler.  

Efter den ordinære generalforsamling vil vi fokusere på 2016. Der vil være mulighed for at høre nyt fra 

trænergruppen, høre om stævner samt i hele taget få et indblik i klubbens aktiviteter og nye tiltag. 

Forslag til emner på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før 

generalforsamlingen og det vil sige per mail senest den 31. marts. 

Klubbens vedtægter kan ses på klubbens hjemmeside http://akholstebro.wordpress.com under ’Klubinfo’ 

Vi håber, at se mange af klubbens medlemmer og forældre. Det er en alle tiders mulighed for at høre, hvad 

der sker i klubben, hvad der kommer til at ske i 2016, samt mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen, 

trænere og ledere i klubben.  

Klubben vil servere aftensmad. Vi vil derfor gerne på forhånd have en indikation af, hvor mange der cirka 

kommer. 

Svar kan sendes til klubbens mail adresse akholstebro@gmail.com eller til én af trænerne. 

 

På bestyrelsens vegne 

Jakob Larsen, Jesper Olesen, Malthe Sivertsen, Lone Kjær og Benny Machon. 

  

http://akholstebro.wordpress.com/
mailto:akholstebro@gmail.com


Dagsorden til generalforsamling 2016: 

 

Ordinær generalforsamling: 
a) Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 

b) Formandens beretning til godkendelse. 

c) Udvalgenes beretning til efterretning. 

d) Kassereren fremlægger reviderede regnskab til godkendelse. 

e) Bestyrelsens budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent til godkendelse. 

f) Uddeling af pokaler. 

g) Behandling af indkomne forslag. 

h) Valg af bestyrelse og revisor. 

På valg i bestyrelsen: 

Medlem: Jesper Olesen 

Medlem: Malthe von Tangen Sivertsen 

 

Efter den ordinære generalforsamling: Oplæg og debat 
 Udendørssæsonen 2016, herunder træning og stævner. 

 Arrangementer og stævner i Holstebro, herunder bl.a. Atletikskole, Skole-OL og Special  Olympics 


