
Generalforsamling Diramo 2020 
 

Generalforsamlingen blev afholdt i Hafnia-hallen. 

Deltagere: Bo Brandt, John Harting Nielsen, Birgitte Lyck Holm, Gitte Søndergaard, Phi Huynh, Gina 

Lorubbio, Natalia Lebedenko, Linda Soleil, Nina Thoft, Dorthe Jørgensen og Kirsten Kamp. 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsordenen 

3. Valg af referent 

4. Bestyrelsens beretning 

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

6. Indkomne forslag 

7. Drøftelse af foreningens fremtidige virke 

8. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 

9. Valg af bestyrelse 

• Valg af formand 

• Valg af kasserer 

• Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

10. Valg af revisor 

11. Valg udvalgsposter 

12. Eventuelt 

Ad 1 Valg af dirigent 
Bo Brandt blev valgt 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

Ad. 3 Valg af referent 
John Harting Nielsen blev valgt. 

Ad. 4 Bestyrelses beretning 
Formanden Bo Brandt fremlagde beretningen. Beretningen blev godkendt. Der henvises til denne. 

Ad. 5 Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
Kassereren John Harting Nielsen fremlagde regnskabet, og dirigenten konstaterede at regnskabet blev 

godkendt. 



Ad. 6 Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 

Ad. 7 Drøftelse af foreningens fremtidige virke 
Det er indtrykket, at der er en del spillere tilknyttet volley på fast gulv (gul spillerfarve), som ikke er aktive. 

Ind i mellem er der for få spillere, som møder frem til træningen, hvilket har bevirket, at man har taget let 

på, om de fremmødte er medlemmer. Omvendt er det vigtigt, at der ikke medbringes gæster, hvis det på 

Holdsport fremgår, at der er fyldt op med medlemmer i forvejen. Det kunne konstateres, at der er stemning 

for, at medlemmer i så fald har fortrinsret. 

Det blev drøftet, om der skulle etableres en ordning, hvor der fx betales for et login på fx 100 kr. på 

Holdsport, som giver adgang til træning på fast gulv. Andre talte for, at det er vigtigere, at der er aktive 

spillere, samt at det lave kontingent ikke vurderes at være en hindring. 

Dirigenten konkluderede, at der var mest stemning for at bevare det nuværende system med fri adgang for 

gæster. 

Der var et forslag om at få en kasse til bolde og holdinddelingssystemet til beachvolley. Der blev drøftet en 

ramme på 2.000 kr.  

Der vurderes ikke aktuelt at være behov for nogen rekrutteringsaktiviteter.  

Der blev spurgt ind til om man gør sig nogen overvejelser omkring at få flere beachbaner. Politikken 

omkring ventelister blev vendt. Antallet 14 blev nævnt, som grænsen for, hvornår der skal ansøges eller 

lejes yderligere baner. Helst baner på samme tid, men forskellige tider er bedre end ingen tider. 

Ad. 8 Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 
Dirigenten konstaterede at der var tilslutning til et uændret årligt kontingent på 300 kr. 

Der var tilslutning til at afsætte 2.000 kr. til indkøb af en kasse til bolde og systemet med teamopsætningen.  

Flere bolde bør overvejes til beach. Fire bolde er for få, hvis der er 10 tilmeldte. Hvis der bliver mulighed for 

tre baner bliver behovet for flere bolde større. En boldpumpe og en boldtrykmåler kunne ligeledes være 

nyttigt, at have liggende i kassen. 

Der blev samtidigt fremsat ønske om flere nye bolde til volley på fast gulv.  

Budgettet blev godkendt med disse bemærkninger. 

Ad. 9 Valg af bestyrelse 
1. Valg af formand 

o Bo Brandt blev valgt. 

2. Valg af kasserer 

o John Harting Nielsen blev valgt 

3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

o Niels Bjørnstrup,  

o Michael Nguyen og  

o Birgit Lyck Holm blev genvalgt. 

Ad. 10 Valg af revisor 
Kirsten Kamp blev genvalgt. 



Ad. 11 Valg til udvalgsposter
Dorthe Jargensen blev genvalgt som ressourceperson for beach iforhold til Copenhagen Beach, Hafnia

Hallen og Ryparken Beach.

Det overvejes fortsat om fast gulv pa et tidspunkt skal deltage i turneringer med DGl.

Festudvalget bestér af Bo Brandt 0g Gitte Sandergaard. Gina Lorubbio tilbnd at Iaagge lokaler til.

Ad. 12 Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
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