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1. Valg af dirigent 

Advokat Uffe (efternavn mangler) fra advokatfirmaet (firmanavn mangler) blev foreslået 

som dirigent. De fremmødte tilsluttede sig dette. Uffe modtog valget som dirigent.  

 

Dirigenten fastslog, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig og rettidigt indkaldt. 

 

2. Valg af referent 

Lene Jensen tilbød sig som referent. De fremmødte tilsluttede sig dette. Lene modtog valget 

som referent. 

 

3. Opslag af kandidaturer 

Bonnie spurgte, om alle kandidaturer var rettidigt opslået, og om deres opslag var korrekt 

udformet.  

 

Spørgsmålet affødte en del diskussion, da det på den ene kandidatliste ikke med en sætning 

direkte var formuleret, at personerne på listen ønskede at opstille. 

 

Det lå dog fast, at alle opslag var opslået inden fredag kl. 24, og dirigenten konkluderede 

afslutningsvis, at kandidaturerne var rettidigt opslået, at listerne var korrekte og at samtlige 

opstillede derfor var valgbare. Han pointerede samtidig, at han kraftigt anbefaler, at 

klubbens vedtægter snarest revideres, så de bliver præcise. 

 

4. Valg af ny bestyrelse 

Dirigenten indledte med at orientere om facts og formaliteter vedr. valghandlingen: 

 

Hele bestyrelsen træder tilbage. 

16 kandidater opstiller med 7 i den ene fraktion, 8 i den anden og 1 som selvstændig. 

Der kan stemmes på tværs af fløjene. 

Vedtægterne fastlægger ikke, hvem der vælges for kun én periode. 

Dette foreslår dirigenten løst ved lodtrækning. 

Suppleanterne er ikke på valg. 

Hver stemmeberettiget mødedeltager kan stemme på op til 7 kandidater. 

Stemmer kan afgives med fuldmagt. 

 



Dirigenten foreslog, at de to fraktioner indledningsvis præsenterede deres respektive 

visioner. Herefter præsenterede kandidaterne fra fraktionerne sig enkeltvis. Til slut 

præsenterede den selvstændige kandidat sig. Der blev henstillet til, at spørgsmål til de 

opstillede blev stillet efter afslutningen af samtlige præsentationer. Mødedeltagerne 

tilsluttede sig dette. 

 

Louise Seibæk præsenterede den ene fraktions visioner. Hun beskrev sit hold som 

kandidater med stor erfaring i klub- og bestyrelsesarbejde. En del fægter også selv. Holdet 

oplevede ved sidste generalforsamling, at to af medlemmerne af den dengang siddende 

bestyrelse blev stemt ud. Dette oplevede de som meget ærgerligt, da de var en 

sammentømret gruppe, som havde sat mange visionære klubprojekter i søen. Fraktionen 

ser klubben i dag som havende tre fægtemæssige søjler (fordelt på de tre våben) med vidt 

forskellige behov. Hun konstaterede, at punktet vedr. cheftrænerposten har givet debat. 

Holdets vision på dette felt er, at satse på egne kræfter – at se på, hvad vi selv 

trænermæssigt kan løfte, og hvor vi har brug for trænere ude fra. 

 

Herefter præsenterede Louise Seibæk sit kandidatur. Hun har været 10 år i klubben, er 

’fægtemor’ og har også fægtet selv i flere perioder. Hun har lavet mange forskellige former 

for frivilligt arbejde i klubben i mange år, heraf bestyrelsesarbejde i 5 år – i de sidste år som 

formand. Hun trækker på erfaringer fra sit professionelle virke som selvstændig konsulent 

og som tidligere leder af en dansescene. Hendes fokuspunkter vil være på fødekæde-

rekruttering, fastholdelse, trænerudvikling og ’de tre store’ (Trekanten Open, Trekanten 

International og sommerlejren). 

 

Klaus Danckwart præsenterede sit kandidatur. Han har været 8 år i klubben og er ’fægtefar’. 

Hans fokus ligger på frivilligt arbejde, bl.a. i støtteforeningen, og han er fungerende 

kasserer i klubben. Han vil fortsat gerne lægge en masse arbejde i Trekanten, da han synes, 

det er en fantastisk klub. 

  

Simon Jeiner præsenterede sit kandidatur. Han fægtede en periode som ung i klubben, 

mens klubben lå i Store Kongensgade. Han genoptog sporten igen for nogle år siden, 

ligesom hans to drenge begge fægter. Han har tidligere siddet i bestyrelsen, og hans kone 

laver frivilligt arbejde i klubben. Hans eget arbejde i klubben er bl.a. turplanlægning for 

B&U, stævneberetninger til hjemmesiden, stævneafvikling og planlægning af sommerlejren. 

Hans mål er at ’skabe guld og fægteglæde’ blandt Trekantens medlemmer på den måde, 

som man bl.a. oplever, når man tager med børnene på tur til fægtestævner. 

 

Catharina Winterberg præsenterede sit kandidatur. Klubben er en del af hendes familieliv, 

da hun har to børn, der fægter, en mand der styrketræner i klubben og også selv fægter. 

Hun gik ind i bestyrelsesarbejdet i begejstring over ildhuen i klubben og er i dag suppleant. 

Hendes fokusområde er at synliggøre frivilligheden og at skabe mere frivillighed i klubben 

ved at inddrage endnu flere medlemmer i arbejdet. Også sociale arrangementer for B&U har 

hendes interesse, så der er tilbud til B&U-fægterne ud over stævner. Hendes professionelle 

virke er i HR, hvilket hun udnytter i sit virke i klubben. 

 

Jesper Brandt præsenterede sit kandidatur. Han har været 6 år i klubben, heraf har han 

været i bestyrelsen i 3 år. Han har et ’fægtebarn’ og fægter selv. Han arbejder især med 

stævneplanlægning og B&U-aktiviteter. Han er ingeniør og projektleder. Den faglighed har 

han benyttet i arbejdet for at forsøge at skaffe klubben en udbygning af fægtesalen. Hans 

ansøgning har skaffet klubben 1 mio. kr. fra Københavns Kommune til en udbygning, og han 

har i øjeblikket en ansøgning til behandling i Lokale- og Anlægsfonden. 

 

Miriam Feilberg præsenterede sit kandidatur. Hun er ’fægtemor’ og har været i klubben i 

mange år. Hun har især arbejdet med stævneplanlægning, stævneture og B&U-aktiviteter. 



Hun vil fokusere på at virkeliggøre klubbens vision. Hun vil fundraise (og har sit 

professionelle virke på dette felt), brede fægtesporten ud til flere og skabe rammer for 

breddefægtningen, som kan fastholde flere børn og unge i klubben. 

 

Allan Lerche Berg kunne desværre ikke deltage ved mødet, men præsenterede sit 

kandidatur via et brev. Han er overvældet af klubbens værdier. Han vil arbejde i respekt for 

den enkelte og vil sikre, at alle bliver hørt. Dette ser han som grundlaget for at eliminere 

dårlig stemning. Han vil arbejde for en stærk og robust klub, som er fremtidssikret. 

 

Marlene Spanger præsenterede den anden fraktions visioner. De vil arbejde for en bred 

bestyrelsessammensætning, som kan samle klubben. Målet er åbenhed, trivsel og inklusion. 

De vil skabe en klub, der kan fastholde B&U-fægtere ind i seniorrækkerne, og de vil arbejde 

for at søge Team Danmark-midler i 2014. De vil udvikle trænerstaben og ønsker et 

samarbejdende trænerteam. De ønsker, at cheftræneren skal kunne undervise på mindst 2 

våben, og at Trekanten får del i den kommende landstrænerpost. De ønsker, at Trekanten 

bliver en foregangsklub i ’fægte-danmark’ – for at Trekanten skal præge udviklingen på 

landsplan på B&U og samarbejde med de andre klubber. Kommunikation er et fokuspunkt 

for dem, og de vil arbejde for en åben og synlig bestyrelse med god kontakt til 

medlemmerne.  

 

Marlene Spanger præsenterede sit kandidatur. Hun er fægter og ’fægte-mor’ til to børn. Hun 

har tidligere siddet i bestyrelsen i Trekanten, var i 2011-2012 projektmedarbejder i DFF, og 

har siden 2012 siddet i DFF’s eliteudvalg. Hun vil arbejde for visionerne, som blev 

præsenteret for deres fraktion. 

 

Per Rasmussen præsenterede sit kandidatur. Han har to børn, der fægter, og har selv 

(endda flere gange!) været på klubbens begynderhold. Han har tidligere været mangeårig 

kasserer i klubben. Han hader udemokratiske processer og søger langsigtede og brede 

løsninger. Han ønsker en bred klub, der ikke rives midt over. 

 

Gre Steensgaard præsenterede sit kandidatur. Hun er ’fægtemor’ og fægter selv. Hun ser 

billedligt den nuværende situation som en fægtefamilie, der er blevet uvenner, hvilket er en 

ulykkelig situation. Hun har ikke tidligere været i Trekanten bestyrelse, men hun sidder i dag 

i DFF’s bestyrelse. Hun ønsker, at Trekanten åbner sig mere udadtil, og lærer af andre 

sportsgrene, folk udenfor klubmiljøet og DIF’s talentplejeerfaringer.  

 

Karoline Grum-Swensen præsenterede sit kandidatur. Hun er ’fægtemor’ og har haft sin 

gang i 12 år i klubben. Hun har arbejdet i DFF-regi i flere år, og tilslutter sig DIF’s 

talentplejearbejde. Hun ønsker, at klubben skal have et bredt fundament. Hun ønsker, at 

der skal satses på mere end ét spor – i dag ser hun elite-B&U som stærk fyldende i klubben. 

 

Søren Johansen præsenterede sit kandidatur. Han har fægtet i 13 år, og har gået hele vejen 

fra børnefægter til eliteseniorfægter. Han synes, at det er vigtigt, at der sidder en fægter i 

bestyrelsen, der kender elitefægtningen indefra. 

 

Troels Christensen præsenterede sit kandidatur. Han er fægter og har vundet 

danmarksmesterskaber på både kårde og fleuret. Han har to børn, der begge har prøvet at 

fægte. Han vil kæmpe for at gøre bredden synlig i klubben igen. Han vil gøre Trekanten til 

en dominerende klub på alle våben. Han påpeger, at Malte har lavet meget flotte resultater 

på fleuretten. Det ønsker han også, at Trekanten skal kunne få på kården igen. Fødekæden 

skal genoprettes. 

  

Anker Josefsen trækker sit kandidatur. Han ønsker dog at sige, at det er vigtigt, at man skal 

sidde i bestyrelsen for at træffe de rigtige beslutninger for klubben, og ikke fordi man laver 



frivilligt arbejde. Et bredt fundament er vigtigt, fægteforståelse i bestyrelsen er vigtig, og 

det er vigtigt, at den kommende bestyrelse skal være god til at løse konflikter. 

 

Reinhard Münster trækker sit kandidatur. Han ønsker at sige, at han har stor respekt for 

fægteforældrenes arbejde i klubben. Han opfatter det dog som vigtigt, at erfarne fægteres 

erfaringer udnyttes i beslutningsprocesser, og han føler, at der kunne være lyttet mere til 

bl.a. hans og de øvrige ’nytilkomne’ bestyrelsesmedlemmers erfaringer i den nu aftrædende 

bestyrelse. Han er desuden trist over diskussionen vedr. stemmeberettigede medlemmer. 

 

Magnus Jørgensen præsenterede sit kandidatur. Han er sabelfægter og har i fægtet World 

Cups, indtil en skade afsluttede hans karriere.  Nu vil han give klubben noget tilbage ved at 

deltage i frivilligt arbejde. Han har været i Trekanten i 12 år og er medlem af den afgående 

bestyrelse. Hans fokus ligger på fastholdelse af ungdomsfægterne til seniorrækken. Han 

opfordrer til, at der stemmes for en bredt sammensat bestyrelse. Han anser diversitet for en 

styrke, der gør, at alle høres, og at der tages hensyn til alle. 

 

Da alle kandidater var præsenteret, åbnede dirigenten for spørgsmål til kandidaterne. 

 

I det efterfølgende er der noteret de spørgsmål og svar, der blev givet. Ligeledes refereres 

øvrige indlæg i debatten, der blev givet fra salen og kandidaterne. Den kronologiske orden, 

som udsagnene blev fremført i, følges ikke. Oversigten er derimod opdelt efter emner.  

 

  

Om trænersituationen i Trekanten: 

Alexander: Spørger om Marlenes fraktion tror, at Trekanten har råd til en 

international træner, der kan opnå bedre fleuretresultater end dem, der 

i dag opnås med klubbens nuværende træner? Det er en forældet 

tankegang, at en fægtemester skal beherske alle tre våben. I dag 

specialiserer man sig. Klubben har ikke råd til at hyre en ’kanon’, der er 

kompetent på alle tre våben på internationalt niveau. 

Marlene: Kender ikke klubbens nuværende økonomi, da hun ikke er i bestyrelsen. 

Men hun ønsker, at klubben skal arbejde sammen med DFF om en 

landstræner.  

Helle: Er tidligere formand. Anerkender alle de opstilledes store arbejde i 

klubben. En stor del af Marlenes fraktion sidder i DFF og arbejder for 

hele ’fægte-danmark’. Respekt for det. Klubbens nuværende 

hovedfleurettræner ønsker at blive fægtemester og har potentialet til 

det. Indtil han bliver fægtemester, må klubben have en anden 

fægtemester. 

Peter: Klubbens nuværende hovedfleurettræner ser børnene som de brogede 

stjerner, de er og gør et fantastisk arbejde. 

Louise: Der har længe været en udviklingsplan på vej for klubbens nuværende 

hovedfleurettræner – den kunne dog ikke vedtages i den afgående 

bestyrelse pga. af uenigheder. Målet for træneren er et 

fægtemesterdiplom. I denne sæson har han desuden taget den danske 

diplomtræneruddannelse. 

Troels: Klubbens hovedfleurettræner gør et fremragende arbejde og han har 

ytret, at kården også skal med, så klubben får en stærk kårdesøjle. 

Karoline:  Valget i dag handler ikke om for eller imod den nuværende 

hovedfleurettræner. Men det handler om en prioritering af ressourcerne 

i klubben, og hvad der gavner hele klubben mest. 

Klaus Albert: Hvorfor blev Nick sagt op, når der samtidig var råd til at sende 

fleuretfægterne rundt med træner til stævner? 



Louise: Kårdeprojektet fungerede ikke. Der var for få deltagere, så klubben fik 

ikke nok ’valuta’ for pengene. 

Jesper: Rygter siger, at den nuværende hovedfleurettræner ville blive opsagt, 

hvis Marlenes fraktion vinder. Hvad er jeres plan med denne træner? 

Marlene: Der skal ikke siges trænere op, men klubben skal have de andre våben 

til at fungere også. Vi skal se på, hvad klubben har behov for, og den 

nuværende hovedfleurettræner indgår i strukturen, men der skal også 

være andre trænere. 

Reinhard: Den nuværende hovedfleurettræner skal have en 

fægtemesteruddannelse. På den måde er han ikke ’stavnsbundet’ til 

klubben. 

Magnus: Vi har ikke på nuværende tidspunkt råd til at have cheftrænere på alle 

tre våben. I den nuværende hovedfleurettræners udviklingsplan bør der 

stå, at han skal have et praktikforløb i udlandet med eliteseniorfægtere, 

så han kan høste erfaring og blive endnu bedre. 

Nicolas: Det virker ikke som en fornuftig økonomisk disposition lige nu at 

anvende mange penge på at hente en ny international topfægtemester. 

Marianne: Har haft tilbudt at give lektioner i DGI-byen. Bestyrelsen tog ikke imod 

tilbuddet.  

Magnus: Hvis den nuværende fleurethovedtræner ansættes som cheftræner, er 

det muligt, at der er råd til at ansætte trænere på sabel og kårde.  

Birgitte: Er veteranfægter. Hun spørger, hvem der skal give veterangruppen 

lektioner i fremtiden? 

Louise: Louises fraktion vil lade den nuværende midlertidige træningsplan 

fortsætte, indtil der er fundet en endelig løsning. 

Emil: Er elitefægter og har været meget rundt i fægteverdenen, men er vendt 

tilbage til Trekanten igen pga. af den nuværende hovedfleurettræners 

høje kvalitet. I hans øjne bør der satses på at opbygge egne trænere i 

klubben. Overgangen fra juniorfægter til seniorfægter er desuden svær, 

og den bør der arbejdes med i klubben. 

Søren: Sabel og kårde er gået tilbage i Trekanten i de seneste år. Hvorfor er 

det sket? 

Louise: Louise mener, at der skal være en ’fanebærer’ på de enkelte våben 

tilstede på salen, før det er muligt at bygge noget nyt op. Ildsjæle er 

nødvendige. 

  

Om samarbejdet mellem trænere og fægtere 

Alexander: Er det rimeligt, at det er bestyrelsen, der skal bestemmer, hvilken 

træner, den enkelte fægter skal at arbejde med? Er det ikke fægterens 

eget valg? 

Marlene: Hvorfor kan det ikke være både/og, så man arbejde med mere end én 

træner? 

Kolja: Elitefægterne bør have indflydelse på, hvem de træner hos. Nogle gange 

har han oplevet, at udenlandske fægtemestre ikke altid forstår 

fægternes mentalitet, og at man ikke er i øjenhøjde med træneren, på 

samme måde, som man er med en dansk træner. 

Lasse: Hans erfaring fra en tennisklub siger ham, at udenlandske trænere ofte 

ikke har samme mentalitet som danskerne, og derfor ikke forstår at 

arbejde sammen med dem – især ikke med børn og unge. 

Sprogbarrieren har han også oplevet som problematisk. 

Krisztina: Send en evt. fremtidig udenlandsk fægtemester på sprogskole.  

Louise: Svarer, at Ferenc var på sprogskole. 

 



Søren: Har ikke haft oplevelsen af, at udenlandske fægtemestre ikke har mødt 

ham i øjenhøjde. Et godt samarbejde mellem trænere er gavnligt. 

Pia: Den enkelte fægter bør have ret til at kunne planlægge sin egen 

træning, og den enkeltes valg skal respekteres. 

  

Om fægteforældres manglende stemmeret: 

Peter: Det er ikke fair, at fægteforældrene, der laver så meget klubarbejde, 

ikke har stemmeret. 

Magnus: Der er stærkt behov for ændringer af vedtægterne, og børnene bør også 

have en stemme i generalforsamlingerne.  

Bent: Forældrenes indflydelse ligger i det arbejde, de gør i klubben. Det er et 

skråplan, at nogle har forsøgt at omgå vedtægterne for at give børnene 

en stemme i dag. 

  

Om de to fraktioner: 

Kim: Alle kandidaterne fra Louises fraktion er forældre til fleuretbørn. Er en 

sådan bestyrelse bred nok? 

Catharina: Vi har kapacitet til at se bredt. 

Louise: Det er godt, at medlemmerne kan stemme, så kandidaterne fra de to 

fraktioner blandes. 

Magnus: Bestyrelsen bør være bredt sammensat. Det optimale er, at begge 

fraktioner er repræsenteret. 

Nicolas: Det er meget positivt, at der er så stor bredde i kandidaternes 

jobmæssige erfaringer, som kan udnyttes i klubregi. 

Kitta: Udefra set oplever hun ikke den store forskel på, hvad de to fraktioner 

vil. Det berører hende at høre de mange stærke præsentationer fra 

kandidaterne. 

Andreas: Er meget forundret over, at så mange mennesker, der lyder så enige, 

kan være endt i en ekstraordinær generalforsamling. Det lyder for ham 

som om, at spørgsmålet om cheftrænerposten er eneste sted, hvor der 

er små forskelle fraktionerne imellem. Han spørger til, om kandidaterne 

vil være villige til at samarbejde, hvis den nye bestyrelse bliver bredt 

sammensat. 

Gre: Vil samarbejde med dem, der vælges ind i bestyrelsen. Og bliver hun 

ikke selv valgt ind, vil hun fortsætte det frivillige arbejde. 

Marlene: Vil samarbejde, da hendes fraktion jo netop ønsker en bredt sammensat 

bestyrelse. 

Magnus: Vi skal have en bred bestyrelse. 

Catharina: Er med på at prøve at gøre tingene på nye måder, hvis der ikke er 

skjulte dagsordener. 

Miriam: Vil samarbejde. 

Louise: Vil samarbejde og vil også gå ind i fremtidigt klubarbejde, selv om hun 

ikke vælges. 

Jesper: Vil forholde sig til samarbejdsspørgsmålet, når resultatet af valget 

kendes. 

Lene og Frederik: Fortæller om deres initiativ til at forsøge på at mægle mellem de to 

fraktioner. Kim har også bidraget i arbejdet. En del ’hoveddøre’ er blevet 

lukket mellem nogle kandidater pga. den hårde debat op til og under 

valgkampen. I stedet har Lene og Frederik forsøgt at åbne de ’sidedøre’, 

der trods alt har været på klem mellem de to fraktioner. Målet har 

været at forsøge at undgå, at klubben splittes i to med risiko for 

udmeldelser fra den tabende fraktions sympatisører. De opfordrede alle 

klubmedlemmer til at gå ind i den nye situation med åbent sind. Det er 



muligt for klubben at komme videre! 

 

For at opretholde neutraliteten oplyser Lene og Frederik, at de ikke vil 

stemme ved valget. 

Göteborg 
Fægteklub: 

Klubben har sendt et åbent brev til alle Trekantens medlemmer. De 

beskriver i brevet Trekanten som en foregangsklub og inspirationskilde 

for hele Skandinavien.  De opfordrer medlemmerne til at løfte sig op 

over den nuværende situation og se på de mange fantastiske kvaliteter, 

som klubben har – og til at bære dem videre, så klubben ikke splittes, 

men derimod videreudvikles. 

  

Om forholdet mellem de tre våben i klubben: 

Kim: Hvem skal være klubbens breddeinstruktørers ’coach’ og 

sparringspartner i det daglige – ikke mindst på kårde? 

Krizstina: Hvorfor benyttede klubben sig ikke af, at der var en international 

fægtemester i klubben med stor træneruddannelseserfaring til at få 

uddannet flere trænere og instruktører? 

Louise: Vi har brug for en kårdetræner i klubben. Han vil kunne uddanne. 

Erik: Er klubbens ældste medlem og har skabt klubben Trekanten 

Vordingborg, som i dag dominerer ganske massivt på børnekården i DK. 

Den nuværende hovedfleurettræner i Trekanten har været ham en stor 

inspirationskilde. Han opfordrer Trekanten til at åbne sig mere mod 

resten af ’fægte-danmark’, for ellers bliver klubben overhalet indenom. 

Han giver et opråb om at komme i gang med børnekården, for 

kapaciteten er – eller bør – være til stede i klubben. 

Pia: Der findes folk i klubben, der brænder for kården. Anerkend disses 

arbejde! 

Lilo: Da den tidligere fægtemester forlod klubben, mistede vi chancen for at 

videreuddanne vores trænere. Vi er ikke mere nr. 1, 2 og 3 på alle 

våben. Det må hænge sammen med, at der er satset for ensidigt i 

klubben. 

  

Om tonen i klubben: 

Peter: Opfordrer den kommende bestyrelse til at arbejde for et godt etisk 

kodeks. 

Jonas: Det er første gang i hans lange tid i klubben, at politiske uenigheder har 

været årsag til usaglige diskussioner. Han opfordrer til, at den saglige 

tone bringes tilbage, så klubbens udvikling kommer i fokus igen. 

Kitte: Det er første gang, jeg møder en hård tone i klubben. 

Pia: Appellerer til at Trekanten værdier bliver fulgt – ikke mindst i forhold til 

tonen under uenigheder.  

Lene og Frederik: Påpeger, at det glæder dem at opleve, at tonen under mødet i dag – 

trods den hårde periode op til valget – fortrinsvis har været afdæmpet 

og konstruktiv. 

 
 

4. Valg af ny bestyrelse 

Dirigenten opsummerede proceduren for valget.  Herefter indledtes valghandlingen. 
 
I alt 103 medlemmer afgav stemmer. 
Bestyrelsen kom til at bestå af følgende medlemmer: 
 

Magnus Jørgensen:  69 stemmer 

Simon Jeiner:  64 stemmer 



Klaus Danckwart: 58 stemmer 
Troels Christensen: 58 stemmer 

Marlene Spanger: 54 stemmer 
Miriam Feilberg: 53 stemmer 
Allan Lerche Berg: 51 stemmer  
 
Sidstnævnte blev valgt ved lodtrækning pga. stemmelighed mellem fire kandidater. 

 
De resterende kandidater opnåede følgende stemmeantal: 
 
Louise Seibæk: 51 stemmer (vandt ikke lodtrækningen) 
Catharina Winterberg: 51 stemmer (trak sit kandidatur, fortsætter som suppleant) 
Jesper Brandt: 51 stemmer (trak sit kandidatur) 

Gre Steensgaard: 49 stemmer 
Per Rasmussen: 37 stemmer 
Søren Johansen: 37 stemmer 
Karoline Grum-Swendsen: 33 stemmer 

 
Desuden fortsætter Marianne Falck-Portved som suppleant. 
  

 

5. Eventuelt 

Ingen havde nye emner at fremføre under eventuelt. 
En spøgefuld stemme nævnte, at han savnede noget natmad (klokken var 23!). 
 

Salen takkede den afgående bestyrelse og de medlemmer, der ikke blev genvalgt – ikke 
mindst den afgående formand Louise – for det store arbejde, de har lagt i klubben i deres 
bestyrelsesperiode. 
 
Også dirigenten blev takket for sit gode arbejde under den ekstraordinære 
generalforsamling. 
 

Afslutningsvis takkede dirigenten de rekordmange fremmødte medlemmer for god ro og 
orden aftenen igennem. 
 
 
 
 
 
Lene Jensen / d. 28. november 2013 

 
 
 
 
 


