
Generalforsaming i Roskilde
Speedcubing Forening 7/4/2021
20:10 er forsamlingen begyndt.

1. 1. Valg af stemmetæller (gøres gennem Strawpoll.me ved behov)
a. strawpoll.me

2. 2. Valg af dirigent (dirigentens rolle er at lede forsamlingen gennem punkterne på
dagsordenen)

a. Thor (ingen udenfor bestyrelsen er til stede)
3. 3. Valg af referent

a. Daniel
4. 4. Formandens beretning

a. Vi afholdte DM20 som gik godt. Der er planer om to konkurrencer hvor vi har
booket lokaler. Vi afventer svar fra kommunen om hvilke datoer vi kan få for
de to bookinger.

5. 5. Regnskabsaflæggelse
a. Meget lille kassebeholdning. Afventer kontingent betalelse fra DSF (5kr *50).

Formanden vil henvende til DSF angående dette.
b. Revisoren har godkendt regnskabet. Der er en fejlbetalt tandlægeregning

(gennem fejl fra nets) som RSF vil få tilbagebetalt af nets.
6. 6. Behandling af indkomne forslag

a. Ingen
7. 7. Fastsættelse af kontingent (forslag at fortsætte med 5 kr)

a. Enstemmigt vedtaget
8. 8. Godkendelse af budget

a. Der ingen forventede udgifter.
9. 9. Valg af formand, Thor Muto Asmund er villig til genvalg

a. Enstemmigt vedtaget.
10. 10. Valg af næstformand

a. Camilla Jul Nielsson er enstemmigt genvalgt
11. 11. Valg af kasserer

a. Mikela Elleby Jørgensen har ikke udtrykt ønske om at træde ud af
bestyrelsen. Hun er enstemmigt genvalgt. Afventer bekræftelse.

12. 12. Valg af sekretær
a. Lucas Samuel Strøh Skytte Hansen har ikke udtrykt ønske om at træde ud af

bestyrelsen. Han er enstemmigt genvalgt. Afventer bekræftelse.
13. 13. Valg af alment bestyrelsesmedlem

a. Daniel er enstemmigt genvalgt.
14. 14. Valg af revisor

a. Oscar Roth Andersen har ikke udtrykt ønske om stoppe som revisor. Han er
enstemmigt genvalgt. Afventer bekræftelse.

15. 15. Kommende konkurrencer / booking af venues
a. Dækket i punkt 4. Vi kigger efter et privat lokalt til slutningen af maj, da der i

dette tilfælde ikke er noget væsentligt forsamlingsforbud. Det undersøges om



det kan bruges til en officiel konkurrence, givet vi kan finde et passende
lokale.

16. 16. Eventuelt
a. Ingen bemærkninger

17. 17. Underskrift af referatet (referent og dirigent)
18.

Referent Dirigent

Mødet er afsluttet kl 20:32.


