
Viking Cats generalforsamling 2020 

Lørdag den 14. marts 2020 

 Punkt Referat 

1 
Generalforsamlingens åbning Chatten fungerer som håndsoprækning, hvor der også 

vil forekomme afstemninger. 

2 Valg af dirigent Malene Thykjær 

3 Valg af referent Anne Høyer 

4 
Valg af stemmetæller Skype: Anne Høyer 

Fysisk: Lone Mikkelsen 

5 

Registrering af stemmeberettigede 

fremmødte 

Skype 

Tanja Enevoldsen, Anne Høyer, Lise Høyer, Charly Riis, 

Kathleen Renee Bjerre 

 

Fysisk 

Malene Thykjær, Lone Mikkelsen, David Kallesen, 

Katrine Møller Christensen, Michael Møller 

Christensen, Glenn Thykjær, Mette Lambert 

6 

Fremlæggelse af årsberetning, samt 

godkendelse 

- Gnidninger i bestyrelsen 

- Aflysning af Annual grundet økonomi 

- Arbejde på udstilling i Herlufmagle 

- Problemer med bank, hvilket nu er løst 

- Tak for arbejdet fra den gamle bestyrelse 

 

Godkendt af alle 

7 

Fremlæggelse af revideret regnskab, 

samt godkendelse 

- Formand kigget på regnskab og bilag i går 

- Bestyrelsen anbefaler ikke, at regnskabet godkendes 

grundet manglende bilag/kvitteringer, overførelser, 

der er sat forkert i regnskabet, regning fra 

containerselskab, der er dukket op, hvor der ikke er 



bogført for tre udstillinger (firmaet har givet et år til 

at få betalt de 44.000kr, som klubben nu skylder) 

- Bestyrelsen mener, at der skal laves revision på 2018 

og 2019, så det kan godkendes senere 

- Gå igennem det, der er, hvorefter vi kan se, hvad der 

mangler osv. 

 

Ikke godkendt af alle 

8 

Fremsatte forslag fra medlemmer og 

bestyrelse 

❖ Ingen fremsatte forslag 

Går videre 

9 

Fastsættelse af kontingent og 

godkendelse af budget 

❖ Ingen forslag til ændring i 

kontingent 

❖ Budget 

Vi skal til næste gang sætte beløbene lavt, så der 

kommer flere gode overraskelser. 

 

 

Godkendt af alle 

10 

Valg af formand 

❖ Formand Malene Thykjær – ikke 

på valg 

Malene Thykjær er valgt 

11 

Valg af kasserer 

❖ Kasserer Jenny Vej – modtager 

ikke genvalg 

❖ Kathleen Renee Bjerre – opstiller 

til valg for 2 år 

Kathleen Renee Bjerre er valgt 

12 

Valg af bestyrelse, suppleanter, 

revisor og revisorsuppleant 

 

Bestyrelsesmedlemmer 

❖ Tanja Enevoldsen – ikke på valg 

Bestyrelsesmedlemmer 

Tanja Enevoldsen er valgt 

Michael Møller Christensen er valgt 

Anne Høyer er valgt 

 

Suppleanter 



❖ Lise Høyer – modtager ikke 

genvalg 

❖ Michael Møller Christensen – 

opstiller til valg for 2 år 

❖ Anne Høyer – opstiller til genvalg 

for 2 år 

 

Suppleanter 

❖ Mogens A. Pedersen – modtager 

ikke genvalg 

❖ Lone Mikkelsen – opstiller til valg 

for 1 år 

❖ Glenn Thykjær – modtager ikke 

genvalg 

❖ Katrine Møller Christensen – 

opstiller til valg for 1 år 

 

Revisor 

❖ Nana Girotti – modtager ikke 

genvalg 

❖ Mette Lambert – opstiller til valg 

for 1 år 

 

Revisorsuppleant 

❖ Arinbjörn Brandsson – modtager 

ikke genvalg 

❖ Ingen opstillede for 1 år 

Lone Mikkelsen er valgt 

Katrine Møller Christiansen er valg 

 

Revisor 

Melle Lambert er valgt 

 

Revisorsuppleant 

David Kallesen er valgt 

13 

Eventuelt 

❖ Udstillingen i Herlufmagle 

❖ Stamtavler 

Udstillingen i Herlufmagle 

- TICA holder akut møde pga. Covid-19 



- Det bedste for klubben og økonomien er at flytte 

denne udstilling 

- Forslag om at afholde af en lille udstilling i fx et 

forsamlingshus med kun tre dommere, så vi kan spare 

penge op og senere på året eller starten af næste år 

holde en stor udstilling 

- Bedre at holde to små end en stor udstilling, som 

kan booste noget større igang 

- Viking Cats er kendt for at lave hyggelige udstillinger, 

hvilket udstillere gerne vil komme til (selvom det er 

små udstillinger) 

- Vi skal have skabt tillid igen 

 

Stamtavler 

Året 2020 bliver året, hvor Viking Cats laver 

stamtavler – dette har Agata været med til at få op og 

stå. Det kan give en ekstra indtægt til Viking Cats. 

 

Mht. flytning af udstillingen, så venter vi på TICAs 

udmelding – godkendt af alle 

14 

Den nye bestyrelse Formand: Malene Thykjær 

Kasserer: Kathleen Renee Bjerre 

Bestyrelsesmedlemmer: Tanja Enevoldsen, Michael 

Møller Christiansen, Anne Høyer 

Suppleanter: Lone Mikkelsen, Katrine Møller 

Christiansen 

Revisor: Mette Lambert 

Revisorsuppleant: David Kallesen 

Underskrift dirigent Underskrift referent 



- Det bedste fon klubben §g økonomrien er at flytte

denne udstilling

- Forslag om at afholde af en lille udsrtilling i fx et

forsamlingshr.ls rmed kun tre dornmere, så vi kan spare

penge op og senere på ånet eller starten af næste år

ttolde en stsr udstilling

- Bedre at holde to små end en stor udstiltring, som

kan booste noget stør!.e igang

- Viking Cats en kendt for at lave hyggelige udstillinger,

hvilket udstillere gerne yll konnnnE titr {selvom det er

srnå udstillinger]

- Vi skal have skabt tiltrid igen

§tarmtavler

Året 2020 hliver året, hyor Vikinrg Cats laver

stamtayler - dette har Agata yæret rmed tit at få op og

stå. Det kan give en ekstra indtægt til Viking Cats.

MhL flytning af Lldstilfiingen, så uenten vi på TICAs

udmeldimg - godkendt af alle

Formand: Malene Tfrykjæn

Kasserer: Kathleer: Renee Bjerre

Bestyrelsesrnedlemmer: Tanja fnevoldsen, Michael

Møller Christiansen, Anne l-lØyer

§uppleanter: Lone Mikkelsen, Katrine Møller

Christiansen

Bevisor: Mette Lambert

Reulsorsuppleant: David Kallesen
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