
SIGMA SWIM BIRKERØD  
Ordinær Generalforsamling  
Onsdag den 26. august – kl. 19.00 – 21.00  
Klubhuset, Birkerød Svømmehal  

 
REFERAT  
 
Bestyrelsen og et antal medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
 
Formanden (Pia Alexandersen) bød velkommen til generalforsamlingen. 
 
Valg af dirigent  
Formanden foreslog Jan Schaefer som dirigent og han blev valgt 
Jan indledte med at takke for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og 
indkaldt den 6. juli 2020 på Intra og hjemmesiden. Ifølge vedtægterne skulle GF være afholdt i 
marts, men p.g.a. Corona bliver den først afholdt nu. 
 
Dirigenten gav derefter ordet til formanden. 
 
Formandens beretning /v. formanden - Pia 
Formanden aflagde en flot beretning. Beretningen kan læses på www.sigmaswim.dk. 
Pia sagde farvel og tak for 10 fantastiske år. Hun har fået bånd, relationer og venner. No 
Pia takkede Mia for rigtigt godt samarbejde. Det har været et fantastisk samarbejde - på godt og 
ondt. 
Formanden takkede alle der deres indsats. 
 
Derefter gav dirigenten ordet til kassereren. 
 
Regnskabsaflæggelse /v. kassereren - Gorm 
Gorm fremlagde regnskabet som viser en fortsat økonomisk robust klub. 
 
Vi er gået fra en stort underskud i 2017 til et lille overskud i 2019. Vi har ikke fået flere 
medlemmer i 2019.  Der har i 2019 ikke været de store udgifter. 
 
I forhold til det fælles Sigma budget, fastholdes fordelingen 51% Birkerød 49% Birkerød. 
 
 
Indkomne forslag /v. dirigenten  
Der var ikke kommet nogle forslag ved fristens udløb - den 18. august 2020 

 
 
Valg af formand /v. dirigenten  
Pia Alexandersen er på valg (ønsker ikke genvalg)  
Lise Lotte Eriksen indstilles til ny formand og blev enstemmigt valgt. 
 

http://www.sigmaswim.dk/


Mia takkede Pia for tro tjeneste i SIGMA.  Det har været supertrygt at overlade opgaver til Pia, 
de bliver altid løst. Mia og Pia har haft et unikt samarbejde det sidste år. Tusind tak til Pia.  
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer /v. dirigenten  
Nuværende bestyrelse:  

Pia Alexandersen (ønsker ikke genvalg)  
Gorm Hoffmann (ikke på valg)  
Helle Refsgaard Amstrup (ikke på valg – men ønsker at stoppe) 
Anders Liechti (på valg – ønsker ikke genvalg)  
Sissel Lassen (på valg – ønsker ikke genvalg)  
Mette Klitvang (på valg – ønsker genvalg) 
Niels Hovmand (ikke på valg) 

 
Da der er 3 der stopper (udover formanden) er der også 3 ”ledige” pladser. Mads Peters og Stine 
Møllebro vil gerne stille op, de blev valgt for en 2 årig periode. 
 
Mia takkede afgåede bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
Valg af suppleanter til bestyrelsen /v. dirigenten  
Der var ingen der kunne blive valgt 
 
 
Valg af revisor /v. dirigenten  
GBH revision og rådgivning A/S blev genvalgt. 
 
 
Eventuelt /v. dirigenten  
Under eventuelt fortalte de 2 nyvalgte i bestyrelsen, lidt om dem selv. 

 

Referent Helle Refsgaard Amstrup 

 

 


