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   Birkerød, 8. februar 2023 
 

Til medlemmerne af Birkerød Ro- og Kajakklub: 
Indkaldelse til Generalforsamling  
mandag d. 27. feb. kl. 19:00 
 
Generalforsamlingen vil blive afholdt i klubbens lokale på 1. sal i klubhuset 
 
Dagsordenen er følgende: 
1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning om den afsluttede sæson 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2022 

- Bilag til punktet eftersendes 

4. Forelæggelse af det foreløbige budget for 2023, samt godkendelse af kontingent og Indmeldelses-
gebyr 

- Bilag til punktet eftersendes 

5. Aktivitetsplaner for 2023 (og senere)  

a) Aktivitetsplaner for 2023 for baglænsroning 

b) Aktivitetsplaner for 2023 for kajakroning 

6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

- Ingen forslag modtaget 

7. Valg til bestyrelsen 

- Se bilag til punktet 

8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant 
-      Se bilag til punktet 

9. Eventuelt 

 
Vedhæftet denne dagsorden er: 
Bilag til pkt.2:  Beretning om året 2022 til generalforsamlingen i 2023 (udsendes efter generalforsamlingen) 
Bilag til pkt.3:  Birkerød Ro- og Kajakklub Årsrapport (økonomi) 2022 (eftersendes) 
Bilag til pkt.4:  Budgetudkast 2023 (eftersendes) 
Bilag til pkt.7:  Valg til bestyrelsen 
Bilag til pkt. 8.  Valg af revisor(er) og revisorsuppleant 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jens Galatius 
formand 
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Bilag til pkt.2: Beretning om året 2022 til generalforsamlingen i 2023  
 udsendes efter generalforsamlingen 

 

Bilag til pkt.3: Birkerød Ro- og Kajakklub Årsrapport (økonomi) 2022 
 Eftersendes 

 

Bilag til pkt.4: Budgetudkast 2023 samt godkendelse af kontingent og Indmeldelsesge-
byr  

 Budgetudkast eftersendes 
 Bestyrelsen foreslår at kontingent, indmeldelsesgebyr og andre priser stiger fra om med året 2023 efter at 

priserne har ligget fast siden 2015. Priserne foreslås hævet således: 
 

 
 
Bilag til pkt.7: Valg til bestyrelsen 
Opstilling til bestyrelsen kan ske helt frem til og på generalforsamlingen 
 
Den afgående bestyrelse bestod af Jens Galatius, Kell Vedsted, Lise Madsen, Marianne Vittrup, Torben 
Gunge, Jørgen Kleisdorff og Jon Kjeldsen. Suppleanter var Jan-Erik Messmann og Allan Nygaard 
 
Følgende opstiller henholdsvis fratræder. 

a) Jens Galatius, Kell Vedsted og Lise Madsen er valgt for 2 år og er således ikke på valg.  
b) Marianne Vittrup, Torben Gunge er på valg til en 2-årig periode og genopstiller, 
c) Jon Kjeldsen og Jørgen Kleisdorff udtræder af bestyrelsen.  
d) Som nye medlemmer af bestyrelsen opstiller Jan-Erik Messmann og Allan Nygaard 
e) Som suppleanter til bestyrelsen opstiller? 

 

Bilag til pkt. 8. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant 
 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jan Thomsen og Gunnar Halsson, der begge villige til genvalg.  

Samt genvalg af Robert Doeleman som revisorsuppleant, der ligeledes er villig til genvalg 


