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Sted: Lunden, Skovmoseskolen & Teams 

Tid: Mandag d. 28. februar 2022 kl. 18.00-19.30 

Referat: Trine Ravn 

 

Referat 

1. Valg af dirigent 

Ole Ansberg modtager valget. 

Det konkluderes, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. 

 

2. Hovedbestyrelsens beretning  

Daglig leder Trine Ravn gennemgik beretningen og fremhævede den vigtige indsat af frivil-

lige. Beretningens overskrifter var 

• Et vækst år med stor organisatorisk udvikling 

• God økonomi, men fortsat uden fast indtægtsgrundlag. Dog er der forventning om 

samarbejde med Egmont Fonden, som dog ikke er afgjort endnu. 

• 2021 har udviklet nye metoder i arbejdet med at skabe adgang for børn og unge 

med handicap til foreningslivet (sports-praktik-indsatser). 

Beretningen blev godkendt og ligge også på Specialsport.dk/GF2022 

 

3. Regnskabet og budget fremlægges til godkendelse  

Regnskabet og budget fremlægges af Trine Ravn. Regnskab og budget godkendtes uden 

spørgsmål.  

 

4. Indkomne forslag fra hovedbestyrelsen, lokalforeninger eller andre 

Bestyrelsen indstiller: 

Vedtægtsændringer til godkendelse af generalforsamlingen 

Bestyrelsen fremlægger ændringsforslag, som godkendes uden bemærkninger. 

Herunder ændring af hovedforeningens virke lokalt, nationalt og internationalt. 

Der er ingen yderlige indkomne forslag. 

 

5. Valg 

Følgende kandidater genopstiller og vælges til hovedbestyrelse: 

• Peter Vesterheden. Villig til genvalg. 

• Janne Refnov. Villig til genvalg. 

• Lone Jørring. Villig til genvalg.  

 

http://www.specialsport.dk/GF2022
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Der ud over trækker Jørgen Marthedal sig fra bestyrelsen, grundet overgang til fast stilling i organisa-

tionen. I stedet indstiller bestyrelsen til valg af 

• Sara Claces 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde. 

6. Valg af suppleanter 

Følgende suppleant genopstiller: Jeanne Thestrup. Ann-Sofie Lindberg genopstiller ikke.  

 

7. Valg af revisor 

Susanne Refslund Munck genopstiller og genvælges. 

 

8. Eventuelt 

Der var ingen bemærkninger til eventuelt. 

 

Formanden takkede dirigenten og bad om at bestyrelsens store anerkendelse for de mange frivilli-

ges arbejde blev bragt videre. 

 

Underskrift ved dirigenten: 

 

29.6.2022 

Dato                  Ole Ansbjerg 

 

 

 

Underskrift ved formanden:  

 

28.6.2022 

Dato                  Peter Vesterheden 

 

 

 

Underskrift ved referenten: 

 

28.6.2022 

Dato                  Trine Ravn 


