
 Referat fra BMI Hovedafdelingens  

                     Årsmøde og Generalforsamling                 

5. marts 2018 i Egelund       

 

Forud for dette års Generalforsamling havde bestyrelsen valgt at afholde et Årsmøde med 

fællesspisning i Cafe Klubånd og efterfølgende inspirationsoplæg omkring foreningsudvikling 

med DGI konsulent Flemming Mølgård. Dette bl.a. for at samle aktive BMIére og afdelings-

bestyrelser på tværs for at styrke fællesskabet i og omkring BMI. I den forbindelse var Verner 

Lynge også ”på” med et kort oplæg omkring at bringe ”den gode historie”. Der henvises til 

følgende link fra DGI omkring ”Ideløberen”; 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/foreningsudvikling/bestyrelsesarbejde/vaerktoejer/id%C

3%A9loeberen-faa-nye-id%C3%A9er-1 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Poul Andersen blev forslået og valgt til dirigent 

 

2. Aflæggelse af ledelsens beretning  

Kaspar fremlagde ledelsesberetning ”i ord og billeder”. Den skriftlige beretning er 

vedhæftet og forefindes på hjemmesiden. 

   

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab  

Jørn gennemgik regnskabet, som tidligere er blevet udsendt og som også forefindes på 

hjemmesiden. Spørgsmål blev besvaret på bedste vis og det reviderede regnskab blev 

godkendt med positiv respons på den økonomiske drift og arbejdet for at nedsætte 

hallejen samt Cafe Klubånds positive udvikling. 

 

4. Behandling af forslag  

Ingen indkomne forslag 

  

5. Valg til bestyrelse  

Jørn Riis, Mogens Skjødeberg, Per Bach og Kaspar Ginnerup Knudsen blev genvalgt. 

Torben Kejser blev valgt ind i bestyrelsen som økonomiansvarlig. Anette Stokholm og 

Marianne Svendsen ønsker ikke genvalg og udtræder af bestyrelsen.  

 

6. Valg af revisor 

Jørgen Bertelsen og suppleant Anders Rønde blev genvalgt. 

7. Input til den kommende bestyrelse med fremtidige indsatsområder 

Ønske om oversigt på årets Repræsentantskabsmøder evt. med temaer fra gang til 

gang. Positiv respons på formen omkring det netop afholdte årsmøde. 

  

8. Eventuelt  

Christine fra Cafe Klubånd berettede om bedre dialog med afdelingerne, opfordring til 

aktiviteter i ”sommersæsonen”, ideen omkring ”Familiesøndage” og den forestående 

Borger Bazar 14. april samt nedsættelse af arbejdsgruppe omkring udvikling af cafeen. 

Den positive udvikling kræver stadigvæk flere frivillige hænder, så meld gerne ind….  
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