
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Referat af ordinær generalforsamling i Aarhus 1900 Orientering tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.00 afholdt på 
Grumstolen, Grumstolsvej 48, 8270 Højbjerg. 
 
Til stede: 25 medlemmer. Ingen i restance. 

Generalforsamlingen startede efter spisning kl. ca. 19.30. 

1) Valg af dirigent 
Birgitte Halle blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægternes frister. 
Hovedforeningen har givet dispensation til udsættelse af generalforsamlingen pga. Corona. 

2) Valg af referent 
Frank Dabelstein blev valgt. 

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
ved formand Kim Poulsen. Se den skriftlige beretning. 

4) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 
Fremlagt af kasserer Per Clemensen. Se bilag. 
Jan ønskede sig – igen i år – at regnskabet også indeholdt tallene fra det foregående år. 

5) Fastsættelse af kontingent 
Budget blev fremlagt af kasserer Per Clemensen. Se bilag. 

Bestyrelsen foreslog følgende kontingent (uændret ifht. sidste år): 
 
Senior (21-64): kr. 375,- halvårligt 
Junior (-20): kr. 250,- halvårligt 
Studerende på SU: kr. 250,- halvårligt 
Supersenior (65-): kr. 300,- halvårligt 
Familie (max 2 voksne + alle juniorer): kr. 1700,- helårligt 
Passiv kr. 300,- helårligt 
 
Bestyrelsen foreslog desuden at startpengeordningen fortsætter på følgende betingelser: 
 
Medlemmer, der indbetaler startpenge efter følgende takster 
 
Senior: 700 kr. 
Junior (-20): 500 kr. 
Studerende på SU: 700 kr. 
Supersenior (65-): 700 kr. 
 
på foreningens konto i Sparekassen Kronjylland reg. 6180 konto 5603056 senest den 15. juni 2021 del-
tager i startpengeordningen. Dette giver følgende tilskud: 
 



For juniorer: 100% tilskud til deltagelse i åbne orienteringsløb i Danmark for et ubegrænset beløb. 
For øvrige: 100% tilskud til deltagelse i åbne orienteringsløb i Danmark for de første 1.200 kr. Herefter 
tilskud på 50 %. 
 
Startpengeregnskabet afsluttes med udgangen af året. 

6) Indkomne forslag 

a) Birthe og Chris har stillet følgende forslag: 

Sidste gang vi havde generalforsamling vedtog vi, at hovedrengøring af Grumstolen skulle tages op 
igen, når vi havde fået kendskab til Lotus Clean’s effektivitet. 
Det foreslås, at hovedrengøringen af Grumstolen fremover foretages af et rengøringsfirma, når  
1900-orientering har rengøringspligten.  
Evaluering af Lotus Cleans arbejde har været svært under Corona.  
Forslaget blev vedtaget. 

7) Valg til bestyrelsen 

a) Valg af kasserer for en toårig periode. 
På valg er Per Clemensen. Han blev genvalgt. 

b) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. 
På valg er Randi Jensen og Hanne Gylling. De modtog ikke genvalg. 
Hanne Kidmose blev valgt. 

c) Valg af en suppleant til bestyrelsen for en etårig periode. 
Ingen valgt. 

Bestyrelsen består herefter af: Formand Kim Poulsen, kasserer Per Clemensen, Hanne 
Kidmose, Vibeke Edsen og Frank Dabelstein. 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant 
På valg er Henning Jensen og suppleant Vagn Pedersen. De blev genvalgt. 

9) Eventuelt 
Intet. 

 
Mødet sluttede kl 20.45. 
 


	Referat af ordinær generalforsamling

