
Referat for ordinær generalforsamling i Erhvervsklub Køge afholdt  

mandag den 28. februar 2022 kl. 17.00, hos Vallø Golfklub, 4600 Køge 

 

 

Dagsorden var følgende:  

 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen beretning om det forløbne år 
3. Aflæggelse af regnskab  
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne 
6. Nedsættelse af udvalg 
7. Valg af bestyrelse 
8. Eventuelt valg af bestyrelsessuppleanter 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 

 
 

Ad punkt 1. Valg af dirigent 

Til dirigent valgtes Carsten Brix. Dirigenten konstaterede, at  

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

Ad punkt 2. bestyrelsens beretning om det forløbne år 

 

Formand Geo Lazarotti fremlagde beretningen, som vedlægges som bilag til 

nærværende referat. 

 

Ad punkt 3. Aflæggelse af regnskab 

Regnskabet blev gennemgået for perioden 1.1-31.12.2020.  Regnskabet udviser 

et underskud på kr. 37.999 Regnskabet blev enstemmigt godkendt af general-

forsamlingen. Klubbens foreningsformue er ultimo 2020 således på kr. 80.197. 

 

 

Ad punkt 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

Budgettet blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen. Kontingentet til 

kr. 1500 blev vedtaget. 

 

Ad punkt 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 
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Ad punkt 6. Nedsættelse af udvalg 

På baggrund af bestyrelsens indstilling, blev der ikke nedsat udvalg. 

 

Ad punkt 7. Valg af bestyrelse 

Helle Rydeng ønskede ikke genvalg, og nyvalgt til bestyrelsen blev Tine Nissen-

Pedersen. Geo Lazarotti, Falle Thomsen, Allan Koch og Bjarne Larsen blev alle 

genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.   

 

Ad punkt 8. Eventuelt valg af bestyrelsessuppleanter 

Der var ikke behov for valg af bestyrelsessuppleanter. 

 

Ad punkt 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Som revisor for 2022 blev Carsten Brix valgt. 

Der var ikke behov for valg af revisorsuppleant. 

  

Ad punkt 10. Eventuelt 

Næste arrangement bliver den 5. april 2022, hvor der inviteres til rundtur og in-

formation ved direktør Per Rud og omkring Køge Idrætspark med efterfølgende 

spisning i loungen på stadion.  

Allan Koch og Bjarne Larsen orienterede om de første tanker ang. ”Hvordan bru-

ger hele den viden bedst”, som vi samlet set har akkumuleret i medlemskredsen. 

Erfaringer og kompetencer, som kan bruges til hjælp i og uden for medlems-

kredsen. Når vi ses den 5. april, vil der komme yderligere information herom. 

Et medlem opfordrede til, at man ikke afholdte generalforsamling/arrangementer 

dagen før momsindberetning. 

 

  

Således passeret. 

Som referent Geo Lazarotti. 

 
 

 


