
Referat af Diramos generalforsamling d. 21/12 2021 

I mødet deltog: 

Bo Brandt, John Har-ting Nielsen, Linda Soleil, Ayhan Soleil, Nina Toft, Dorthe Jørgensen og Sten Storgaad. 

Der var afbud fra Birgitte Lyck Holm. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

1. Valg al 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 di bestyrelse 

Valg al formand 
Valg af kasserer 
Valg al 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 gjoi de kort rede for situationen. Det er nødvendigt, af hensyn til fortsat at bebc,kfe 

træningstider i Hafnia Hallen, at der her ved årsskiftet indberettes medlemstal fil det centrale 

foreningsregister. Denne indberetning stiller krav om, at der indberettes antallet af betalende medlemmer. 

For at kunne opgøre dette antal stilles der krav om, at der har været afholdt en generalforsamling, hvo; der 

er truffet beslutning om fastsættelse af kontingentets størrelse for 2021. 

Beretningen blev godkendt. 

Ad. 5 Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
Kassereren John Harting Nielsen fremlagde regnskabet. Det blev kommenteret, at der som noget nyt 

bruges flere penge på baneleje. Beach udgør den største udgift, hvilket hænger sammen med en øget 

aktivitet. 

Dirigenten konstaterede tilslutning til, at regnskabet kunne godkendes. 



Dirigenten konstaterede tilslutning til, at regnskabet kunne godkendes. 

Ad. 6 Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 

Ad. 7 Drøftelse af foreningens fremtidige virke 
Der blev fremsat ønske om enten at holde et snarligt spillermøde eller alternativt at holde 
generalfor,,amHng tidligt i 2022 således at interessen for udendørs laeach kunne blive afcfi.,kkei hur, Det 
blev foresi et, 3: denne interesse også kunne afdækkes gennem en spørgeskemaunde else 

Det blev besluttet at der indberettes de samme ansøgninger som hidtil om haltider 2022 til 2024 Dvs fast 
gulv onsdag samt beach mandag og lørdag. 

Det blev bemærket, at der mandag spilles på net i både herrehøjde og damehøjde, idet træningen aktuelt 
afvikles seear at e.ir herre- og :iamespillere. Der ønskes tidligere rid mandag. 

Ad. 8 Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 
Kontingentet blev af hensyn til nedbringelse af formuen fastsat til 10 kr. for 2021 Pengene indbetalec, via 

mobilepay til kassereren. 

Ad. 9 Valg af bestyrelse 
1. Valg af formand 

. Bo Brandt blev genvalgt. 

2. Valg af kasserer 

John Harting Nielsen blev genvalgt 

3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Nels Bjørnstr up, 

Michael Nguyen og 

Birgit Lyck Holm blev genvalgt. 

Ad. 10 Valg af revisor 
Kirsten Kamp blev genvalgt. 

Ad. 11 Valg til udvalgsposter 
Dorthe Jørgensen blev genvalgt som ressourceperson for Beach i forhold til Copenhagen Beach, Harnia 

Hallen og Ryparken Beach. 

Ad. 12 Eventuelt 
Der bliver bygget en boblehal på Hafnia Hallen i 2022, hvilket vil øge antallet af Beach banet tki• 

den forbindelse tidligere tid mandag aften. 

27/12 2021 

John Harting ,Jielsen 

Referent 

Bo Brandt 

Dirigent 


