
 

 

 

 
Referat af RuBAs generalforsamling 

17.06.2020 kl. 19-20.30 på Kulturcenter Mariehøj 
1.Valg af dirigent og referent. 

 Anne Sofie blev valgt som dirigent, Anne Blev valgt som referent. 

2.Godkendelse af dagsordenen. 

 Dagsordenen blev godkendt. 

3.Formandens beretning. 

 Anne fremlagde formandens beretning, der i år er et powerpointshow. Dette 
uploades til RuBAs hjemmeside snarest, hvor det vil være tilgængeligt for alle. 

4.Godkendelse af regnskab. 

 Regnskabet blev godkendt, Anne Sofie vil få revisor til at uddybe posten ”skyldige 
lønninger”, da der er lidt tvivl om hvilke udgifter den dækker over. 

5.Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for sæsonen 2020/2021. 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret på nær pingviner. 

 Det blev vedtaget at kontingent på alle hold fraset pingviner fortsætter uændret, 
dette på trods af at sæsonen forlænges med to uger. Pingvinernes kontingent fastsættes 
svarende til Konkylier. 

6.Valg til bestyrelsen, herunder fremlæggelse af hvad bestyrelsesarbejdet går ud på. 
Anne (formand), Ida og Heidi er på valg i år. Alle på valg stiller op til genvalg. 

 Både Ida og Heidi blev enstemmigt genvalgt til besytrelsen, der var ikke andre der 
stillede op til posterne. 

7.Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Christian Houby fortsætter og der søges endnu en suppleant. 

 Der var ikke nogen der ønskede at stille op som suppleant til bestyrelsen. 

8.Valg af revisor, bestyrelsens forslag er at Vedbæk Revision fortsætter som revisor for 
foreningen. 



 Det blev enstemmigt vedtaget at foreningen fortsætter med at benytte Vedbæk 
Revision som revisor. 

9. Behandling af indkomne forslag  
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 Der er fra bestyrelsens side fremlagt forslag om en vedtægtsændring således at 
generalforsamling i fremtiden kan afholdes virtuelt såfremt dette igen skulle blive 
nødvendigt. Det blev besluttet at bestyrelsen laver et udkast til en vedtægtsændring der 
fremlægges på næstkommende generalforsamling (evt. en ekstraordinær 
generalforsamling). 

10.Evt 

 Der var ikke nogle punkter under evt. 

 

 


