
  

  
Referat af Team Solrøds generalforsamling 2018, torsdag d. 1. 

marts 2018 i Solrød Forsamlingshus.  

  

Bestyrelsesformand Niels Hörup indledte bød velkommen til Team Solrøds 

generalforsamling – og ikke mindst til de fremmødte medlemmer og 

gæster.  

  

Dagorden:  

  

1) Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslog Frank Djelert som dirigent, og han blev valgt uden 

modkandidat.  

  

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen er 

lovligt indkaldt, og dermed var beslutningsdygtig.  

  

Christian Kierkegaard blev valgt til referent.   

  

2) Bestyrelsens beretning  

Bestyrelsesformanden aflagde Bestyrelsens beretning 2018:  

  

Dette er Team Solrøds 9. generalforsamling, og det er samtidig 

medlemsarrangement nr. 50.  

  

Med udgangspunkt i medlemmernes gode og brede udvalg af 

arrangementsforslag arbejder bestyrelsen løbende på at arrangere 4-6 

medlemsarrangementer fordelt over året. Arrangementer som skal give 

medlemmerne en mulighed for at opbygge og styrke det lokale 

erhvervsnetværk i Solrød, men som samtidig også skal give en indsigt i 

mulighederne i Solrøds sportsliv og hvordan det potentielt kan se ud i 

fremtiden.   

  

2017 stod i Skyttens tegn. I februar blev vi inviteret til petanqueturnering i 

den nye petanquehal ved Solrød Skole. Team Solrød har været en 

væsentlig bidragsyder til petanqueklubben Star Masters Danmark hal-

projekt, så de ville gerne give os en mulighed for at opleve de nye 

faciliteter fuldt ud.   

  

I marts 2017 havde vi generalforsamling som traditionsvist blev afholdt 

her i Solrød Forsamlingshus. Gert Rune gav et lærerigt foredrag om 

hvordan man dels - fastholder motivationen når man står overfor hårdere 

udfordringer – og dels hvordan man med disse udfordringer opnår gode 

resultater. Inspirationen fra foredraget var stor, ikke mindst når man i livet 

står overfor store udfordringer.  
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I juni var det DGI Byen der lagde kælder til Bueskydning i bynære 

omgivelser.  

  

2017 bød også på en unik mulighed for Team Solrøds medlemmer for 

at opleve de danske OL-medaljetagere i deres rette element, da Royal 

Arena lagde rammer til de europæiske mesterskaber i 

kortbanesvømning.  

  

Årets julearrangement blev også traditionen tro afviklet i Jersie 

Forsamlingshus, og ikke mindst med et inspirerende oplæg fra 

Siriuspartner Asger Fredslund, som lagde vægt på at rabatmærker ikke 

skal gemmes, men i stedet frem i lyset, inden de hober sig op.  

  

Team Solrød Prisen gik i 2017 til Henrik og Rikke Sandberg for mange 

års indsats for idrætslivet i Solrød generelt, og ikke mindst for Solrød 

Comets i særdeleshed.  

  

Team Solrød har igen i år uddelt støtte til det lokale idrætsliv via 

midlerne fra Støttefonden. Der er i 2017 blevet udloddet ca. 260.000 

kr i støttemidler.  

  

Frank tog beretningen til efterretning, uden at der gav grundlag til 

spørgsmål fra forsamlingen  

  

3) Regnskabsaflæggelse   

Team Solrøds kasserer Finn Jensen gennemgik regnskabet for 2017 (se 

bilag).  

  

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, og regnskab 2017 blev 

godkendt.  

  

  

4) Fastsættelse af kontingent  

I henhold til vedtægterne § 3 fastsættes kontingentet på den ordinære 

generalforsamling, og dækker opkrævningen for det efterfølgende 

kalenderår.  

   

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2019:  

   

• 6.000 kr. excl. moms for erhvervsmedlemmer  

• 3.000 kr. inkl. moms for personmedlemskaber  

  

Bestyrelsens forslag blev godkendt.  

  

Under punktet orienterede kasserer Finn Jensen om Team Solrøds 

budget for 2018.  

  

  

5) Indkomne forslag   

Ingen indkomne forslag  

 

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer  

I henhold til Team Solrøds vedtægter er Borgmesteren samt 

formanden for Social- sundheds- og fritidsudvalget faste medlemmer 

af bestyrelsen, mens de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg.  

Mark Abildhauge, Bjarne Thams og Finn Jensen var villige til genvalg, og da der ikke var 

andre forslag, blev de valgt 



7) Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

Jens Hockerup-Hansen & Jens Lundgaard var villige til genvalg, og da 

der ikke var andre forslag, blev de valg. 

 

8) Valg af revisor  

Registreret revisor Jan Bjørn Laursen var villig til genvalg, og da der 

ikke var andre forslag, blev han valgt. 

 

9) Eventuelt  

Medlemsarrangementer –  

Niels opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til 

arrangementer.  

Følgende forslag blev fremlagt af medlemmerne:  

- Denmark Open i Dart Brøndbyhallen i juni  

- Urban Ranger Camp – i B&Whallerne på Refshaleøen - Firmacrawl – 

Kom rundt og se firmaerne i lokalområdet.  

- Ishockey VM -  maj i Royal Arena  

  

Niels opfordrede medlemmerne af fremsende forslag til kandidater til 

årets Team Solrød Pris.  

  

Tidligere prismodtagere:  

2011 – Preben Nørgaard, Solrød Strand Badmintonklub  

2012 – Betina Steneman, Havdrup Gymnastikforening  

2013 – Lars Juhl, Solrød Strand Kajakklub  

2014 – Peter Christensen, Solrød Fodbold Club  

2015 – Lars Kongsmark, Solrød Gymnastik Forening  

2016 – Felix Ramø, Tatakau Karate Solrød  

  

Christian informerede om at det stadig er muligt for Team Solrøds medlemmer at få deres 

firmareklamer placeret i Solrød Idrætscenter. Der er p.t. plads både i Hal A og i 

Motionslokalet. Mere information kan rekvireres hos Christian Kierkegaard på 56 18 28 04 

eller cki@solrod.dk 

 

 

 

Solrød Strand, den 23 /3 2018 

 

Frank Djelert (Dirigent) 

 

 
 

Christian Kierkegaard (Referent) 
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