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GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT 

STIFTENDE GENERALFORSAMLING 

FORENINGEN KGA SPORT 

 

Der afholdtes den 2. december 2019 stiftende generalforsamling i foreningen KGA Sport under stiftelse              
("Foreningen") hos Københavns Åbne Gymnasium ("KG"), Sjælør Boulevard 133, 2500 København.  

Tilstede var Anne-Birgitte Rasmussen, Sidsel Buhr Jeppesen, Jesper Sørensen og Mogens Weis. 

Dagsordenen var følgende: 

1. Udpegelse af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af to stemmetællere 

4. Forslag til vedtægter  

5. Forslag til budget og kontingent  

6. Valg af Foreningens bestyrelse  

7. Foreningens første regnskabsår  

8. Valg af revisor  

9. Eventuelt  

Ad 1  

Til dirigent valgtes rektor på KG Anne-Birgitte Rasmussen. Dirigenten bød velkommen.  

Ad 2 

Til referent valgtes Sidsel Buhr Jeppesen.  

Ad 3 

Jesper Sørensen og Mogens Weis blev valgt som stemmetællere.  

Ad 4 

Dirigenten fremlagde forslag til Foreningens vedtægter vedlagt som Bilag 1 til godkendelse af stiftende              
medlemmer.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer stemte for forslaget,            
som derfor var gyldigt vedtaget. 

Ad 5 

Dirigenten orienterede kort om økonomien for Foreningen som skal tilvejebringes gennem det kontingent,             
der opkræves for aktive medlemmer, samt gennem eventuelle sponsorater.  

Der blev stillet forslag om at fastsætte Foreningens årlige kontingent for aktive medlemmer til 13.800 kr.                
for skoleåret 2020/2021. Det blev samtidigt besluttet, at perioden fra Foreningens stiftelse frem til              
skolestart i august 2020 skal være kontingentfri jf. dog nedenfor om fremrykket kontingentopkrævning for              
2020/2021.  

Kontingentet skal b.la. dække følgende udgifter:  

● Halleje til morgentræning for eleverne på Ajax København Sportsgymnasium 
● Morgenmad til eleverne på Ajax København Sportsgymnasium 
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● Rejser for eleverne på Ajax København Sportsgymnasium 
● Startpakke med trøjer etc.  
● Turneringsgebyrer 
● Transport  
● Kurser i fx ernæring, lifeskills 
● Fysioterapeut  

For at skabe sikkerhed for elevernes tilsagn til optagelse på Ajax København Sportsgymnasium og for at                
skabe økonomisk råderum til at kunne honorere de udgifter, der er for Foreningen i forbindelse med                
optagelsen til ansættelse af trænere, få produceret startpakke etc., blev det vurderet nødvendigt, at en del                
af kontingentet for 2020/2021 opkræves til betaling allerede ved optagelsen af eleverne på Ajax København               
Sportsgymnasium. Det blev derfor drøftet, at der opkræves 4.800 kr. hos eleverne ved optagelsen, og               
herefter opkræves der 1.000 kr. pr. måned de følgende 9 måneder fra 1. september frem til 1/6 2021.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer stemte for forslaget,            
som derfor var gyldigt vedtaget.  

Ad 6 

Foreningens vedtægter foreskriver, at der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer herunder en formand,            
næstformand, kasserer, sekretær og et almindeligt bestyrelsesmedlem.  

Følgende kandidater var opstillede:  

● Anne-Birgitte Rasmussen stillede op til posten som formand.  
● Flemming Thomsen stillede op til posten som næstformand.  
● Sidsel Buhr Jeppesen stillede op til posten som kasserer.  
● Mogens Weis stillede op til posten som sekretær.  
● Jesper Sørensen stillede op som bestyrelsesmedlem.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer stemte for de opstillede             
kandidater, som derfor var gyldigt valgt som bestyrelse i Foreningen.  

Ad 8 

Foreningens første regnskabsår blev foreslået at løbe fra stiftelsen frem til 30. juni 2020.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer stemte for forslaget,            
som derfor var gyldigt vedtaget.  

Ad 9 

Der forelå forslag om at vælge Beierholm som revisor for Foreningen.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer stemte for forslaget,            
som derfor var gyldigt vedtaget.  

 

Ad 9 

Der var ingen bemærkninger under punktet.  

 

- 0 - 

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsorden var udtømt, og at man herefter anså Foreningen for stiftet.  
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Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer dirigenten med fuld          
delegationsret til at registrere Foreningen i CVR-registeret med henblik på at få udstedt et CVR-nummer.  

Generalforsamlingen hævet. 

Som dirigent: 

 

  

_______________________ 

Anne-Birgitte Rasmussen  
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