
 

 

Danehofgardens generalforsamling 7/3-2023 kl. 19.00 

Referat 
 

1. Valg af dirigent 

Stig Jørgensen blev valgt.  

 

2. valg af referent 

Pia Damkjær Pedersen blev valgt. 

 

3. Valg af stemmetællere (2 stk) 

Maria Møller og Julie Kuhlman blev valgt.  

 

4. Formandens beretning. 

Formand Stig Jørgensen aflagde formandens beretning, som er vedlagt som 

bilag 1. 

 

5. Kassererens regnskab, som godkendes. 

Kasserer Morten Rasmussen fortalte om ansættelse af Jette som 

regnskabsmedarbejder i Danehofgarden og som del af det administrative 

team i garden.  

 

Jette gennemgik hovedpunkterne i regnskabet som giver kommer ud med et 

underskud, hvilket bl.a. skyldes øget udgift til lønninger og udbetaling af 

indefrosne feriepenge til feriefond. Regnskabet er vedlagt som bilag 2.  

 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.  

 

6. Vedtægtsændring 

Bestyrelsens ændringsforslag blev fremlagt og begrundet af Stig Jørgensen. 

Se ændringsforslag i vedlagte bilag 3. 

 

Ændringsforslagene blev vedtaget af generalforsamlingen.  

 

7. Afholdelse af valg 

o Formand – Pia Damkjær Pedersen er valgt for 2 år jf. vedtægterne 

(ulige år). 

o Kasserer – Jon Risom er valgt for 1 år jf. vedtægterne (lige år). 

o Kristina Hedam er valgt  

o Kirsten Paakjær er valgt 

o Vakant  

▪  

Valg af bestyrelses suppleanter 

o Maria Schärfe Gamarra er valgt 



 

 

o Søren Hansen er valgt  

På valg til garderrepræsentant fra tamburkorps 

o Sebastian Larsen er valgt  

Valg af garderrepræsentant suppleanter 

o Frida Rasmussen er valgt 

o Natalia Schärfe Gamarra er valgt  

o Karoline Faurholt Hansen er valgt 

Valg af 1. revisor 

o Vivi Sørensen er genvalgt  

     Valg af 2. revisor 

o Lena Stolzenbach  er genvalgt 

Valg af revisor suppleant 

o Morten Rasmussen er valgt 

 

8. Fastsættelse af kontingenter 

Bestyrelsen forslår en stigning til 360,- 

Stig Jørgensen fremlagde baggrunden for den foreslåede stigning, som bl.a. 

skyldes igangværende dialog med kommunen om tilskud.    

Kontingentstigningen blev vedtaget af generalforsamlingen.  

9. Evt. 

Alt kan drøftes, intet kan besluttes 

En forælder appellerede til at bruge holdsport til kommunikation fremfor 

Facebook. 

En forælder ønskede at drøfte holdningen til udbuddet af slik og søde sager.  

De afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for deres indsat gennem 

årene.  

Tak for i aften 


