
Seniormotion i Fløng 

Fredag den 18. marts 2022 kl. 13.30 i Flønghallens Cafeteria. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent:  

 

Kell Michelsen, der konstaterede at indkaldelses er rettidigt udsendt. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere:  

3.   

Referent Lizzie Hansen stemmetællere udsattes 

 

4. Optælling af tilstede:  

 

94 stemmeberettigede 

 

5. Beretning til godkendelse: 

 

Der er ved årsskiftet indmeldt 334 og pt. 349 med forventning om, at når coronakrisen 

tager af, at vil der komme flere til. 

Bestyrelsen har kun haft 3 møder i året, også her har corona være en hemsko. 

Høje Taastrup Kommune har inviteret til at deltage i projektet ”Kom og vær med”, og 

Seniormotion har anmeldt diverse muligheder bl.a. cykling. 

Efter noget tovtrækkeri fandt gymnastikken endelig plads i salen, men desværre en anden 

ugedag. Det har betydet et ringere fremmøde, derfor ønskes tidligere ugedag genindført. 

Bestyrelsen har forsøgt sig med nogen markedsføring ved indlæg i aviserne og opslag på 

facebook. 

Formanden har draget omsorg for, at mindst et bestyrelsesmedlem har deltaget i diverse 

relevante møder og i projektarbejdet om Hedehuset. 

Festudvalget har glædeligvis kunnet arrangere flere aktiviteter. 

Det siger vi tak for og med en særlig tak til Ole, der er den der trækker det store læs i 

forbindelse med JULEBANKO. 

Der har været afholdt holdledermøde, hvor gensidige synspunkter kan tilkendegives. 

Bestyrelsen takker for året. 

Beretningen godkendt. 

 

6. Regnskab til godkendelse: 

 

Godkendt 



7. Budget for det kommende år: 

 

Godkendt 

 

8. Indkomne forslag: Der forslås, at referater fra bestyrelsesmøder udsendes til suppleanter. 

 

Godkendt 

 

9. Valg: 

 

a. Kasserer (for 2 år): Jytte Handryciak valgt 

b. 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år): Lizzie Hansen, Ole Christiansen og Finn Kokholm 

Valgt. 

c. 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år): Mette Gagner og Jørgen Andersen valgt. 

d. Revisor (for 2 År): Arne Kristiansen valgt. 

e. 2 revisorsuppleanter (for 1 år) Birthe Rishede valgt. 1 vakant. 

10. Udpegning af 2 delegerede til FHI´s delegeretmøde. 

Bestyrelsen udpeger i sin midte senere. 

11. Eventuelt: 

Tak til dirigenten for god ro og orden og tak til de fremmødte for deltagelse. 

Referent   Dirigent 

Lizzie Hansen.  Kell Michelsen 


