
                

                       

 Ordinær generalforsamling i IF Stjernen 

Onsdag den 19.08.20 kl 19.00 i Sportscafeen i Skt.Jørgens Hallen 

 

                                           Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning om Odense Håndbold og status på Hal 2, samt beretninger fra 

ungdomsafdelingen, tennisudvalget og badmintonudvalget fremlægges. 

 
3. Forelæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse, samt budget for 2020 

 
4. Indkomne forslag  - evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før GF 

Fra bestyrelsen:  ændring og opdatering af klubbens vedtægter 

 

5. Valg af kasserer ( lige år)  

* Hanne Andersen ønsker ikke genvalg 

* Jessica Pengel er villig til valg 

 
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer ( 2 medlemmer lige år ) 

* Mona Vang er villig til genvalg 

* Inge-Merete Koch er villig til genvalg 

* Rasmus Højtved udtræder efter eget valg af bestyrelsen 1 år før tid 

* valg af 1 bestyrelsesmedlem i stedet for Rasmus Højtved ( vælges for 1 år)  - 

* Marianne Pedersen er villig til valg 

 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (vælges for 1 år) 

* John Hvidhjelm er villig til genvalg 

 
8. Valg af 1 revisor ( lige år ) og 1 revisorsuppleant 

* Ole Andersen er villig til genvalg ( valgt for 1 år sidste år) 

* Helle Skovhøj er villig til valg  som revisorsuppleant. ( vælges for 1 år) 

 

9. Valg af udvalgsmedlemmer 

9 A – valg til ungdomsudvalget ( formand lige år samt 2 medlemmer lige år ): 

* Thomas Rasmussen er villig til genvalg som formand 

* Britta Storm er villig til genvalg 

* Michael Ejby ønsker ikke genvalg 

* Viktor Rohr er villig til valg 
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9 B - Valg til Badmintonudvalget ( formand og  1 medlem lige år): 

* Garvis Carlson er villig til genvalg som formand 

* Gitte Carlson er villig til genvalg 

 

9 C – Valg til Tennisudvalget: ( 2 medlemmer i lige år ): 

* Lars Erik Schultz er villig til genvalg 

* Tina Rehkopff er villig til genvalg 

 

10. Eventuelt 
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