
Referat fra ordinær generalforsamling i IID på Frederiksberg afholdt onsdag den 
18. august 2021, kl. 13.00. 
 
Formanden bød velkommen. 
 
Ad pkt. 1: Valg af dirigent 
 Jens Ejstrup blev valgt til dirigent og takkede for valget og konstaterede, at  
 generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning 
 Formanden afgav beretning. Denne foreligger nu skriftligt på IIDs hjemmeside. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
Ad pkt. 3:  Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2020 og gjorde opmærksom på, at der under 
Coronaen har været indkøbt måtter til gymnastikholdene og forskellige værnemidler. 
Desuden har instruktørerne i hele Coronaforløbet fået løn. 
Der fremkommer et overskud, som måske kan se stort ud, men tilskuddet fra 
Frederiksberg Kommune, i form af seniortilskud, indgår i 2020 regnskabet for både 
2019 og 2020 og dette vil selvfølgelig komme medlemmerne til gode på en eller 
anden måde. 
Ligeledes blev budgettet for 2021 gennemgået. 
Regnskab og budget blev godkendt. 

 
Ad pkt. 4: Behandling af indkomne forslag 

Formanden fremførte et forslag fremsendt af Samuel Grinberg.  Forslaget vil forbyde 
ægtefæller at opstille til bestyrelsen samtidig.  
Forslaget blev nedstemt. 

 
Ad pkt. 5: Fastsættelse af kontingent 

Formanden fremlagde bestyrelsens indstilling om at fastholde nuværende 
kontingent. 
Forslaget blev godkendt. 

 
Ad pkt. 6: Valg af bestyrelse og revisor 
 Bo Svenstrup og Ole Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
 Jonna Hansen opstiller til bestyrelsen og Irma Elkjær opstiller som suppleant. 

Begge var ikke til stede ved generalforsamlingen, men har tidligere givet udtryk for 
gerne at ville opstille. 
Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til efterfølgende at vælge Jonna 
og Irma til bestyrelsen. 
Den øvrige bestyrelse, Henrik Schledermann, Herdis Ejstrup og Jens Ejstrup, 
modtager genvalg. 
Som revisor modtager Dann Mortensen genvalg. 
Ingen af de fremmødte ønskede at opstille. 
Generalforsamlingen godkendte valget. 
Henrik gjorde opmærksom på, at trods adskillige opfordringer til medlemmerne 
(fremført skriftligt i opslag i Mariendalshallen og på IIDs hjemmeside) har ingen 
meldt sig til den manglende bestyrelsespost og generalforsamlingen må konstatere, 



at bestyrelse, som skal bestå af 5 medlemmer og en suppleant, ikke kan mønstre 
mere end 4 og 1 suppleant. 
Den nye bestyrelse vil derfor arbejde på at hverve kandidater. 

Ad pkt. 7: Eventuelt 
Formanden gjorde opmærksom på, at der i år afholdes julefrokost i IID og nærmere 
herom vil fremkomme. 
 
Dirigent 
Jens Ejstrup 
23. august 2021 
 


