
Referat af ordinær generalforsamling ISS Klub Frivillig søndag den 2. februar 2020. 

 

1. Valg af dirigent og referent: 

Hans Christian er valgt som dirigent & Eva valgt som referent 

 

2. Valg af stemmetæller: 

Gine og Jette valgt 

 

3. Formandens beretning: 

Lasse ridser 2019 op og påpeger et par head-light: 

Vi har været beriget med en masse fantastiske sponsorerer og samarbejdspartnere igen i 2019. Trods en sen 

start i 2019 kom vi rigtig godt i mål. Alle de frivillige tog et fantastisk ansvar og kørte projekterne i mål. 

Omkring 130 frivillige tog vagte til henholdsvis Skønne Skævinge og koncerterne. En kæmpe stor tak til alle – 

om man har taget en enkelt vagt eller mange. Vi lykkedes med at få flere ansvarlige på plads og vi vil i 2020 

arbejde videre med dette. 

 

Vores koncerter i Hillerød var en debut. Igen viste alle de frivillige hvor seje og selvkørende de er. Vi startede 

samarbejde op med Klaverfabrikken, som også var meget forundret over den entusiasme alle vores frivillige 

lagde for dagen. Vi fik lavet et overskud på kr. 94.000,00 som er helt fantastisk. 

 

Nye initiativer i 2019 var affaldsindsamling og Sankt Hans, som vi vil gentage igen 2020. Lygtefesten blev 

gentaget og med dobbelt så mange deltagende. Vi afholdte i efteråret 2019 evaluering, og hovedtemaet var 

at vi skal gøre alt det som var godt i 2019 og endnu bedre i 2020. Mere affaldssortering ved vores 

arrangementer. Opfølgning af vores spørgeskemaer – få rettet det vi kan i 2020. 

VI vil i bestyrelsen arbejde videre med udvalgsarbejdet og styrke det gode vi har i gang. 

 

4. Regnskab og Kontingent: 

Ann gennemgik regnskabet og overskud pr. arrangement. Likvid øgning i 2019 på kr. 50.000. 

Sankt Hans overskud kr. 8.600,-   

Skønne Skævinge kr. 66.000 

Koncerter Hillerød kr. 94.500 

Juletræsfest kr. 11.300.  

Overskudsdeling kr. 110.000, fodbold drenge betaling for oprydning kr. 10.000.  

Klubfrivillig drift kr. 9.600 

Afskrivninger kr. 12.700. Total overskud efter udlodning kr. 38.400.   

Specifikation af udlodning 2019 af kr. 110.000:  

Spejderne: kr. 22.884,02 

Skydning: kr. 1.538,46 

Føllegaard: kr. 2.544,87 

Fitness: kr. 37.051,28 

Gymnastik: kr. 7.307,69 

Badminton: kr. 7.564,10 

Fodbold: kr. 31.217,95 

Aktiv ung: kr. 641,03 

 

5. Indkomne forslag: 

Vedtægtsændringer af §3 – vedtaget uden bemærkninger 

 

6. Fastsættelse af kontingent: 

kr. 50,- er uændret 

 



7. Valg af bestyrelsesformand. Lasse Petersen er på valg og ønsker genvalg. 

Lasse er valgt for 1 år. 

 

8. Valg af økonomiansvarlig. Kasper Pontoppidan er på valg og ønsker genvalg. 

Kasper er valgt for 1 år. 

 

9. Valgt af aktivitetsansvarlig. Eva Kjer er på valg og ønsker genvalg. 

Eva er valgt for 1 år. 

 

10.  Anne og Kim Larsen er genvalgt som revisor og revisor suppleant. 

 

11. Eventuelt – ingen kommentarer. 

 

 


