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DAGSORDEN til generalforsamling i Christiansborgklubben 

ons. d. 13. oktober 2021  kl. 21.05-21.45 

 

1. Valg af dirigent: præsidiet foreslår Jørgen Svaneberg 

Valg af referent: præsidiet foreslår PC 

2.   Formandsberetningen 2020/21 

3.  Regnskabsaflæggelse 2020 og budget 2021 – der udleveres bilag hertil på selve 

generalforsamlingen 

4.   Forslag fra Præsidiet 

            - Fastsættelse af kontingent 2021/22 Uændret 

 

- Vedtægtsændring: Til § 2.: ”Klubben ledes af et bredt politisk funderet præsidium 

bestående af fra fem til syv medlemmer  

- Vedtægtsændring: Til §2. efter sidste punktum tilføjes: Formand og kasserer 

tegner i forening Christiansborgklubben. 

- Vedtægtsændring: indføj en ny paragraf om, at formanden har en 

dobbeltstemme, i fald der er stemmelighed i Præsidiet.   

 

5.   Forslag fra medlemmer. Disse skal være formanden i hænde senest ons. d. 29. september 2021 

 

6.    Ordinært valg til Præsidium:  

 

a). Der skal ske en godkendelse af de to indtrådte P-medlemmer Preben Nyeland (PN) 

og Peter Christensen (PC), der indtrådte i Præsidiet i den periode, hvor vi ikke kunne 

afholde Generalforsamling grundet smittefaren for Corona-virus. 

De to nye præsidiemedlemmer indtræder i stedet for Birgit Lyngskjold og Mathilde Rude 

der ved sidste valgperiodes udløb valgte at fratræde efter mange års medlemskab af 

præsidiet. 

 

Endvidere forlod Helle Stærmose Præsidiet i foråret 2021 grundet stort arbejdspres i sit 

nye job som generalsekretær for de danske pigespejdere; og vort mangeårige medlem af 

Præsidiet, Ole Ortved, har valgt at udtræde af præsidiet ved denne valgperiodes udløb. 

 

b). Ifølge foreningens vedtægter vælges hvert præsidiemedlem for 2 år ad gangen, og da 

vi som nævnt, grundet Covid-19, ikke kunne afholde en generalforsamling i 2020 må 

følgelig hele Præsidiets øvrige medlemmer ligeledes være på valg, det gælder: 

 

Ole Reiter, Vibeke Dantzer og Leif Kirk, der alle er villige til genvalg. 

 

 

c) Som nyt medlem til præsidiet indstilles Ditte Nørgaard-Andersen. 

 

 

7.  Valg af revisor: Præsidiet foreslår genvalg af statsaut. revisor Peter Clausen, der er indstillet på 

at fortsætte. 

 

8.    Eventuelt. 
 

 


