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Marts	  2018	  

Tai	  Chi	  og	  Qigong	  Foreningen	  på	  Frederiksberg,	  2002	   
	  

Referat	  af	  ordinær	  generalforsamling	  den	  9.	  Marts	  2018,	  kl.	  11.30	  –	  
12.30,	  i	  Mariendalshallen,	  Mariendalsvej	  21	  C,	  2000	  Frederiksberg.	   

Dagsorden:	  	  
Formanden,	  Karin	  Nyberg	  bød	  velkommen.	   

1.	  Valg	  af	  dirigent	  og	  referent.	  
Liselotte	  Winther	  valgt	  til	  dirigent	  og	  Ute	  Pichert	  til	  referent.	  	  
Dirigenten	  konstaterede,	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovligt	  indvarslet	  i	  
henhold	  til	  foreningens	  vedtægter.	  Der	  fremkom	  ikke	  indsigelser	  
herimod.	   

Dagsorden	  blev	  godkendt.	   

2.	  Bestyrelsens	  beretning	  fra	  det	  forløbne	  år.	  	  
Formand	  Karin	  Nyberg	  aflagde	  beretning,	  som	  blev	  godkendt	  	  

3.	  Forelæggelse	  af	  regnskab	  for	  det	  forløbne	  år	  til	  godkendelse,	  samt	  
budget	  for	  det	  indeværende	  år.	  	  
Det	  reviderede	  regnskab	  blev	  gennemgået	  og	  godkendt.	   

Budget	  godkendtes.	   

4.	  Fastsættelse	  af	  kontingent.	  	  
Det	  nuværende	  indmeldelsesgebyr	  på	  1	  kr.	  fastholdes.	   

5.	  Behandling	  af	  evt.	  indkomne	  forslag.	  	  
Intet	  forslag	  var	  fremsendt.	   

6.	  Valg	  af	  formand	  på	  lige	  år.	  	  
Karin	  Nyberg	  genvalgtes. 
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7.	  Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  2018:	  	  
Birthe	  Lindqvist	  genvalgtes	  og	  Liselotte	  Winther	  valgtes.	  	  
De	  et	  på	  valg	  I	  2020.	  
Liselotte	  Jensen	  og	  Ute	  Pichert	  er	  på	  valg	  i	  2019.	  	  
Bestyrelsen	  konstituerer	  sig	  selv	  på	  førstkommende	  møde.	   

8.	  Valg	  af	  revisor.	  
Pia	  Jensen	  modtog	  genvalg.	   

9.	  Evt.	  	  
-‐	  Lokalebooking	  som	  sidste	  år.	  	  	  

-‐	  Foreningen	  bliver	  16	  år	  	  torsdag	  d.	  14.	  Juni	  2018.	  

-‐	  Fortsat	  sommertræning	  I	  Haveselskabets	  Have,	  	  
	  	  se	  hjemmesiden:	  www.lotusspark.dk.	  	  

-‐	  Forslag	  om	  træning/opvisning	  på	  Axels	  Møllers	  Plads.	  

-‐	  De	  sociale	  udflugter	  fortsætter	  efter	  medlemmernes	  forslag,	  
	  	  se	  hjemmesiden	  www.lotusspark.dk.	  

10.	  Mødet	  Afsluttes	  
Hermed	  takkede	  dirigenten	  for	  god	  ro	  og	  orden	  og	  erklærede	  
generalforsamlingen	  for	  slut.	   

Frederiksberg	  den	  9.	  marts	  2018.	   

	  

Referent:	  Ute	  Pichert	   	   Dirigent:	  Liselotte	  Winther.	  


