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Referat fra generalforsamlingen i RoskildeBeat den 12. februar 2022 
 

Generalforsamlingen blev afholdt på Gullanden og 34 medlemmer deltog. 

Dagsordenen var: 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent for de næste 2 perioder 

5. Behandling af indkomne forslag og drøftelse af planerne for den kommende sæson 

6. Valg af. 

a. Bestyrelse 

b. 2 suppleanter til bestyrelsen 

7. Eventuelt 

Punkt 1.  

Jesper Mobeck blev valgt som dirrigent og kunne konstatere at der var indkaldt til mødet rettidigt. 

Derefter blev to stemmetæller valgt i blandt deltagerne. 

 

Punkt 2.  

Lasse beretter om foreningens arbejde det seneste år og fremlægger visionen for det kommende 

år. Beretningen kan læses i sit fulde under titlen Årsberetning 2021, på 

https://roskildebeat.dk/dokumenter/ 

 

Punkt 3.  

Regnskabet var udsendt til alle medlemmer 4 uger før generalforsamlingen og er i øvrigt også 

tilgængeligt på hjemmesiden. Regnskabet blev godtaget af deltagerne uden bemærkninger.  

 

Punkt 4.  

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsætter uændret (100 kr. pr. halvår), men fra udgangen af 

2022 overgår til helårlig betaling (200 kr. pr. år). Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved 

håndsoprækning. 

 

Punkt 5.  

Bestyrelsen foreslog at § 4.1 i vedtægterne ændres til: Alle, der går ind for foreningens formål og 

har betalt kontingent, kan blive medlem. Medlemsskab kan opnås ved henvendelse til bestyrelsen 

og træder i kraft når medlemmet har modtaget bekræftelsesmail fra bestyrelsen. Forslaget blev 

vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning. 

https://roskildebeat.dk/dokumenter/
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Bestyrelsen foreslog at § 4.2 i vedtægterne ændres til: Kontingent for medlemskab fastsættes af 

generalforsamlingen. Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning. 

Bestyrelsen foreslog at § 4.4 i vedtægterne ændres til: Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt 

(e-mail, og Messenger godtages), men ellers betragtes medlemmet automatisk som udmeldt, hvis 

kontingent ikke er indbetalt ved sæsons begyndelse. Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved 

håndsoprækning. 

Bestyrelsen foreslog at § 5.4 i vedtægterne ændres til: Alle fremmødte medlemmer, der har betalt 

kontingent, har stemmeret. Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning. 

 

Punkt 6.  

Bestyrelsen sidder to år af gangen, så ingen af de nuværende medlemmer (Jesper, Henrik, 

Simone og Lasse) var på valg. Bestyrelsen foreslog at Lene Hallingore indtræder i bestyrelsen. 

Bestyrelsen søgte endvidere to suppleanter til bestyrelsen. 

Lene blev valgt ind i bestyrelsen uden indvendinger fra deltagerne. Ingen andre kandidater stillede 

op til bestyrelsen. Jakob Sadolin Gudmandsen og Jesper Mobeck stillede op som kandidater til 

suppleant posterne. Begge blev valgt ind uden indvendinger fra deltagerne. Bestyrelsen hilser 

Lene, Jakob og Jesper velkommen i RoskildeBeats bestyrelse. 

Bestyrelsen består således i dag af: Formand: Lasse Larsen, Næstformand og kasserer: Jesper 

Ørsø, Bestyrelsesmedlem: Lene Hallingore, Bestyrelsesmedlem: Simone Laustsen, 1. Suppleant 

Jakob Sadolin Gudmandsen, 2. Suppleant: Jesper Mobeck 

 

Punkt 7. 

 Der var ikke kommet emner ind til punktet Eventuelt. 

Bestyrelsen takker for et godt møde, som blev afsluttet med en forrygende koncert med J. Tex & 

The Volunteers. 


