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Referat af ekstraordinær generalforsamling i Route66 d. 24/9-2010 kl. 19.00 

Dagsorden 
1. Velkomst 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af ny bestyrelse 
4. Valg af revisor 
5. Hvervning af hjælpere 
6. Forslag til ændring af vedtægter 
7. Eventuelt 

 
Ad 1 - Velkomst 
Henrik Ryge Nielsen bød velkommen til de omkring 15 fremmødte.  

 
Ad 2 - Valg af dirigent 
Henrik Ryge Nielsen foreslog Kirsten M. Pedersen som ordstyrer. Der var ikke andre kandidater og Kirsten M. 
Pedersen modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
 
Henrik Ryge Nielsen orienterede herefter om klubbens situation og redegjorde detaljeret for det nærmere forløb, der 
havde ført til, at klubben i praksis stod uden bestyrelse. Orienteringen blev sluttet af med at præcisere status i 
foreningen:  

 At foreningen p.t. reelt ikke havde nogen bestyrelse. 

 At foreningen ingen spiritusbevilling havde.  

 At foreningen ingen penge havde.  

 At der skulle findes løsninger på alle tre forhold, hvis foreningen skulle have en chance for at fortsætte.  
 
Ordet blev givet frit og der var lejlighed for de fremmødte til at stille uddybende spørgsmål.  
 
Ad 3 – Valg af ny bestyrelse 
Inden valget af den nye bestyrelse orienterede Henrik Ryge Nielsen om, de nærmere præmisser, herunder: 

 Hvilke opgaver fremtidige medlemmer af bestyrelsen kunne forvente at skulle beskæftige sig med. 

 At der skulle bruges fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.  

 At bestyrelsen konstituerede sig selv.  

 At der var fire kandidater til bestyrelsen – Kirsten M. Pedersen, John Austin, Dorte Brandenburg og Henrik 
Ryge Nielsen. 

 At der var en kandidat til en af de to poster som suppleanter, Lise Kure.  

 Ar der skulle bruges yderligere to personer for at få alle poster besat.  
 
Efter en drøftelse meldte der sig to kandidater – Nina Rasmussen og Henrik Heimbürger. Herefter blev bestyrelse og 
suppleanter valgt enstemmigt. 
 
Bestyrelse: Kirsten M. Pedersen, John Austin, Dorte Brandenburg, Nina Rasmussen og Henrik Ryge Nielsen.  
Suppleanter: Lise Kure og Henrik Heimbürger.   
 
Grundet de lidt specielle omstændigheder blev det på stedet bekendtgjort, at Kirsten M. Pedersen blev kasserer, John 
Austin næstformand og Henrik Ryge Nielsen formand.  
 
Ad 4 – Valg af revisor 
Lise Kure blev valgt som foreningens revisor.  
 
Ad 5 – Hvervning af hjælpere 
Henrik Ryge Nielsen orienterede om, at foreningen ud over bestyrelsen, havde behov for et antal hjælpere for at sikre, 
at enkeltpersoner ikke blev overbebyrdede, hvilket havde bidraget til den forrige bestyrelses opløsning. Endvidere 
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redegjordes kort for forskellen mellem hjælpe/støttegruppen og bestyrelsen samt, hvordan kommunikationen mellem 
de to grupper tænktes at komme til at foregå.  
 
Der meldte sig tre som medlemmer af støttegruppen - Niels Gullmann, Henrik Nielsen og Kirsten Liljenkvist. Derved 
kom støttegruppen op på i alt seks medlemmer. De tre øvrige er Flemming Brinch, Jan Petersen og Kristian Pedersen.   
  
Ad 6 – forslag til ændring af vedtægterne 
John Austin orienterede om, hvorfor ændringerne i vedtægterne var blevet forslået. Herunder at der blev stemt om 
alle ændringer på en gang. Generalforsamlingen vedtog herefter de forslåede ændringer enstemmigt.   
 
Ad 7 - Eventuelt 
I.a.b.  
 
Herefter takkede ordstyreren for god ro og orden og erklærede den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet.  
 
Farum d. 28/9-2010 
 


