
Dagsorden Generalforsamling 2022 
Tid: 20.11.2022 kl. 13.00 

Sted: Fysisk fremmøde Østergade 88, Ikast  

eller Online efter ønske 

 
Dagsorden: 

 

Velkomst 

Der bydes velkommen til alle deltagere fysisk – og online  

 

 

1.  Valg af dirigent 

Casper Olesen foreslås og vælges enstemmig 

 

2.  Formandens beretning 

Der er været diverse udstillinger, samt en træning for de unge. 

 

3.  Klasserepræsentantens beretning 

Nogenlunde samme deltager antal som sidste år  

 

Der er været nogen udfordringer løbende i året, både reglementsmæssig og støjmæssigt. Som der 

fortsat arbejdes videre med frem mod 2023 

 

Der er været en del danskere i udlandet at kører med flotte resultater – tillykke til dem  

 

4.  Godkendelse af regnskab 

Regnskab godkende 

 

5.  Fastsættelse af kontingent 

Kontingent fastsættes til 200 kr.  

 

6.  Forslag fra bestyrelsen 

Forslag 1: 

- Der vendes hvad bestyrelsen opgaver er, og hvorfor bestyrelsen ønsker ordlyden ændret. 

- Forslag 1 stemmes for – 10 for, 2 imod 

 

Forslag 2:  

- Omhandler fremtidig brug af talsmænd, vendes for og imod.  

- Forslag 2 stemmes for – 8 for, 2 imod  

 

Forslag 3: 

- Forslaget omhandler fordele og ulemper ved at DASU skal have de likvide midler ved 

opløsning 

- Forslaget forkastet – 12 imod. Grundet ønske om anden ordlyd 

 

7.  Forslag fra medlemmerne 

Ingen indkommende 

 

8.  Valg af: 

a) Formand – Lasse Konge – på valg - ønsker IKKE genvalg 

b) Kasserer – Louise Schneider Nielsen - Ikke på valg 

c) Bestyrelsesmedlem – Casper Olesen – På valg - ønsker IKKE genvalg 



d) Bestyrelsesmedlem – Christian Hejslet – Ikke på valg 

e) Klasserepræsentant – Arne Staun  

f) Valg af 2 suppleanter – På valg 

Formand: Rasmus Mølgaard, vælges enstemmigt 

Bestyrelsesmedlem: Torben Jensen, vælges enstemmigt 

Suppleanter: Tobias Andersen og Annemarie Larsen, vælges enstemmigt 

 

     9.   Eventuelt 

Der vendes med hvad medlemmer forventer at men forening bruges til fremadrettet  

 

Medlemmerne giver udtryk for at bestyrelsen skal række ud efter hjælp ang. Arrangementer hvis 

nødvendigt. 

 

Der snakkes om muligheden og ønsket om fysiske eller online møder. Dem der deltog online synes 

det fungerede fint. 

 

 

 


