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Dagsorden for ordinær generalforsamling i 

H2Odense 
 

Tid og sted: mandag d. 21. juni 2021, kl. 19. Odense Idrætshal, mødelokale 4 & 5, Israels Pl. 3, 5200 

Odense V. 

Vi følger naturligvis alle Corona-restriktioner, og opfordrer alle fremmødte med tilknytning til klubben til 

at have et gyldigt Coronapas. 

 

Velkomst ved formanden 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 

 

2. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 

 

 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år til godkendelse 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke modtaget indkomne forslag. 

 

Dog anmoder bestyrelsen generalforsamlingen om at stadfæste indstillingen af følgende medlemmer som 

æresmedlemmer (motivationen fremlægges på generalforsamlingen): 

Poul Stougaard, bl.a. pga. hans mangeårige virke som overdommer ved klubbens arrangementer. 

Lene Brink Magnussen, for hendes mangeårige og helhjertede indsats for kunstsvømning i klubben. 

 

Desuden anmoder klubben om at formålsparagraffen i vedtægterne §2 ændres til: 

”Foreningens formål er at dyrke og fremme vandsporten og alle dens facetter, samt andre relaterede idræts-

aktiviteter. Formålet opnås ved: 

- At tilbyde et mangfoldigt lærings-, konkurrence- og motions-miljø, herunder arrangere sportslige og sociale 

arrangementer. 

- At fastholde en stærk foreningskultur og godt kammeratskab blandt medlemmerne. 

- At indgå stærke partnerskaber og samarbejdsrelationer med Dansk Svømmeunion, Odense Kommune og 

andre relevante interessenter, der kommer klubben til gavn. 

Foreningen ønsker at bidrage til at øge samfundets mentale og sociale sundhed. Det er endvidere forenin-

gens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig i og tage et medansvar for foreningen.” 

 

6. Valg  

Lige år: Valg af formand, tre bestyrelsesmedlemmer, en revisor og evt. en suppleant. 

Ulige år: Valg af kasserer og næstformand samt tre bestyrelsesmedlemmer, en revisor og evt. en suppleant. 

 

På valg i år er: 
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Næstformand Caspar Gardias Peters – Caspar modtager gerne genvalg 

Kasserer Anne-Mette Podiss Petersen – Anne-Mette vil gerne give stafetten videre til sin mand Michael Po-

diss Petersen, som på aftale med bestyrelsen har varetaget kassereropgaver for klubben, hvorfor bestyrelse 

indstiller Michael til valg for kassererposten. 

 

Bestyrelsesmedlem Christina Bremsøe – Christina modtager gerne genvalg. 

Bestyrelsesmedlem Christian Mosbæk Johannessen – Christian modtager gerne genvalg. 

Bestyrelsesmedlem Susie Skjoldborg – Susie ønsker ikke at genopstiller. 

 

Suppleant Jesper Nygaard – Jesper modtager gerne genvalg. 

Der er desuden en ledig post som suppleant. 

 

Kritisk revisor Gitte Christensen – Gitter modtager gerne genvalg. 

Anden kritisk revisor Henning Aae er fratrådt og derfor skal vælge også vælges kritisk revisor for en 1-årig pe-

riode. 

 

Asger Kjærgaard-Vistisen har på forhånd meldt sit kandidatur til valget om en bestyrelsespost. 

 

7. Evt. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for H2Odense 


