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Referat 

Generalforsamling 20. august 2020 

Møde:  Ekstraordinær generalforsamling 2020 
Dato/tid: 20. august 2020, kl 17-17.30 
Sted: Grøndal MultiCenter, Klublokalet 1. sal 

 
Dagsorden 

1. Velkomst, valg af dirigent og referent 

2. Forslag om ændring af KTKs vedtægter til endelig vedtagelse 

3. Eventuelt 

 

Ad 1: Velkomst, valg af dirigent og referent 
Formand Chili Brandorff bød velkommen til ekstraordinær generalforsamling. Herefter valgtes Michael Hauer Andersen til 
dirigent og Betina Nørskov til referent. 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende, jf. KTKs vedtægter 
kap. 8. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendtes 22. juli 2020 og 20. august 2020. 
 
Ad 2: Forslag om ændring af KTKs vedtægter til endelig vedtagelse 
Ledelsen v/ Betina Nørskov opsummerede motiveringen for vedtægsforslag fremlagt på ordinær generalforsamling 20. 
august 2020. Overordnet ønskes en gennemskrivning af vedtægter og præciseringer i addendum; Konkret præciseres: 

a) Ændring af § 5.2: ”Foreningens opsparing må placeres i værdipapirer som f.eks. obligationer og aktier, der af bestyrelsen 

anses for pålidelige”. Se referat af generalforsamling 20. august 2020 for den specifikke drøftelse af henlæggelse til 
investering ved etablering af trampolinfacilitet. 

b) Ændring af kap. 7 vedrørende mulighed for afholdelse af digital generalforsamling 
c) Ændring af kap. 9 vedrørende valg af medarbejder-og udøver repræsentanter til bestyrelsen samt ændring i KTKs 

foreningsorganisation. 
 
Ved generalforsamlingens begyndelse var ikke indkommet skriftlige indsigelser mod forslag til ændring af KTKs vedtægter.  
Vedtægtsændringen blev vedtaget enstemmigt uden yderligere tilføjelser. Vedtægtsforslag fremlagt er således gældende 
med omgående virkning. 
 
Efter en kort pause genoptoges forhandlingen. Med henvisning til KTKs vedtægter 2020, kap. 9, § 9.1 vedrørende valg af 
medarbejderrepræsentant til bestyrelsen meddelte Søren Svan, at KTKs medarbejdere har udpeget Søren Svan til 
repræsentant. Søren Svan indtræder herefter i KTKs bestyrelse. 
 
Ad 3: Eventuelt 
Ingen meddelelser. 
 
Hermed afsluttedes forhandlingen. Bestyrelsesformanden takkede for et godt og kort møde samt meddelte, at bestyrelsen 
i umiddelbar forlængelse af forhandlingen afholdte konstituerende bestyrelsesmøde.  
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