
Steen bød velkommen
Dirigent: Jonas Bo Madsen (JBM)
Referent: Katja Rønsbo (KR)
General forsamling lovligt indkaldt

Bestyrelsens beretning ved Steen Schjølin Larsen (kan læses her)
JBM Spørgsmål til beretningen: Andre foreninger i KBH kommunen har brugt bestyrelsens
beretning til at skrive frustrationer.

Forelæggelse - godkendelse af regnskab ved SSL.

Sune Jensen (SJ) : FNS må gerne fremgå af regnskabet. CIC puljen må gerne fremgå
separat af regnskab. SSL uddyber i noterne.
JBM: Kan vi gøre noget ved de negative renter - lægge nogle af aktiverne over i anden bank.
SSL lover at det bliver undersøgt.
SJ - det er bare at få lavet nogle arrangementer og aktiviteter (Når vi må) så vi kan bruge
vores kontanter.

Regnskabet bliver lagt på VRK.dk - med mail der fortæller at det sker

Regnskabet godkendes

4) Fastsættelse af kontingent - uændret kontingent - godkendes
5) Budget for 2021 ved SSL
Ikke nogen spørgsmål

6) Behandling af indkomne forslag - ingen forslag

7) Valg til bestyrelsen
Jørgen Junior Plambech og Steen Schjølin Larsen valgt til bestyrelsen.

Ludibeth valgt som suppleant.

8) Erik Baunegård valgt
SSL sørger for at få Benny’s accept af at være suppleant

9) Eventuelt. Ludibeth spurgte til udendørstræning: Når det er meldt ud hvordan vi forholder
os med nyt forsamlingsloft  og åbning for udendørs træning.
Nyt gulv i Valby hallen: Vi ved pt ikke noget Men umiddelbart
SJ spurgte til Ørestad om rulleskøjte - Nanna Nielsen redegjorde for den kontakt der har
været hidtil. SJ tilbyder sin hjælp. NN og SJ taler sammen om det.
Jonas Bjørn er politiker - sidder i KFU, det kunne være en fordel at sidde i forvaltningen. Der
er ansat konsulenter DGI i bla. KbhS Jakob Mikkelsen. Og i KbhV visions planen for Valby
parken. Kasper. JBM vil gerne finde kontakt personerne.
SJ spurgte om JBM kunne lave en “opsummering” af mulige områder for rul der stadigvæk
er i spil
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