Referat – Generalforsamling DFSA d.26/3-2016

Deltagere: Dennis Rasmussen, Julie Grønborg Bægaard, Lars Husted Vestergaard, Jonas Engelund,
Erik Mazur Thomsen, Thomas Granhof, Henrik Andersen, Nicolaj Holstein.

Velkomst v. formand Nicolaj Holstein (NH)
Følgende punkter følger dagsordenen:
Ad 1) Thomas Granhof valgt som referent og dirigent

Ad 2) NH beretter om årets gang og planerne for 2016. NH redegør bl.a. for de aktiviteter, forbundet
har arrangeret og belyser særligt de succeser der har været i forbundet i det forgangene år – her
nævnes bl.a. mesterskabsstævnerne, internationale konkurrencemuligheder, den positive fremgang
af grandprixstævner i Danmark, medlemstallet der på nuværende tidspunkt er 56 samt succesen ved
afholdelse af træningssamlinger. Dog erkender NH at målet om antal træningssamlinger i 2015
desværre ikke lykkes, men oplyser, at det er ét af fokusområderne i 2016.

Ad 3) Regnskabet blev fremlagt af NH.
NH forklarede at de primære indtægtskilder kom fra kontingenter og tilmeldingsgebyrer til
mesterskabsstævner og træningssamlinger. Ved udgiftsposten knyttede NH en bemærkning til
udgiften ifm. Arnold Amatuer Strongman World Championships. NH forklarer at det bl.a. er i
sådanne tilfælde, at DFSA kan være atleter behjælpelige, da en rejse og konkurrence af den karakter
er dyre poster for atleterne selv. NH nævner ligeledes, at bestyrelsen har ambitioner om, at
videreudvikle disse muligheder, så flere atleter kan få gav en af den hjælpende hånd.
Herudover var der ingen bemærkninger og regnskabet blev enstemmigt godkendt af
generalforsamlingen.

Ad 4) Der var ikke modtaget nogle indkomne forslag til bestyrelsen

Ad 5)
A) Nicolaj Holstein ønskede at modtage genvalg og stillede op som eneste kandidat til posten
som formand. Han blev enstemmigt valgt ind.
B) Bestyrelsesmedlem Flemming Bruntse og Jacob Nielsen ønskede begge af personlige årsager
at fratræde deres post. Af denne grund skulle i alt fire nye bestyrelsesmedlemmer vælges.
Kandidater til ovenstående fire poster var:
- Thomas Granhof
- Jonas Engelund
- Erik Mazur Thomsen
- Allan Simmelsgaard-Madsen
- Dan Ertmann Poulsen
- Julie Grønborg Bægaard
Da Dan Ertmann Poulsen og Allan Simmelgaard-Madsen ikke havde mulighed for at deltage i
generalforsamlingen, havde begge sendt NH en motivation for valg, som NH læste op, inden
afstemningen blev foretaget.
Afstemningen foregik åbent og ved håndsoprækning. Thomas Granhof, Jonas Engelund,
Allan Simmelsgaard-Madsen og Julie Grønborg Bægaard blev alle enstemmigt valgt ind.
C) Grundet Thomas Granhof blev valgt ind som bestyrelsesmedlem, skulle begge
suppleantposter på valg. Kandidater til suppleanterposterne var: Erik Mazur Thomsen og
Dan Ertmann Poulsen. Begge blev enstemmigt valgt ind.
D) Thomas Granhof blev enstemmigt valg ind som revisor for år 2016

Ad 6)
Generalforsamlingen roste de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer for deres interesse og lyst, til at
deltage i bestyrelsesarbejdet og var generelt positivt stemt over den nye bestyrelsesstruktur.

På vegne af bestyrelsen skal der lyde et stort tak til de fremmødte
Med venlig hilsen
Bestyrelsen – Danish Federation of Strength Athletes

