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Til stede: Kenneth Hertsdahl, Johannes Jensen, Gert Andersen, Halfdan Skaarberg, Are Solberg, 
Mads Nørgaard Rasmussen, Lina Knudsen, Helle Eeg Hansen, Marie Louise Birch, Henrik 
Christoffersen, Tobias Rasmussen, Mikkel Juul Larsen, Kirsten Jensen, Allan Holm Pedersen, Tobias 
Thune, Rikke Jensen og Søren Gøtzsche. 
 

1. Valg af dirigent 
Søren Gøtzsche blev valgt  
 

2. Valg af referent 
Rikke Jensen blev valgt 

 
Johannes Jensen stillede spørgsmål til hvorvidt der er betalt kontingent og indberettet medlemstal 
til tiden.  
Bestyrelsen kunne oplyse, at alle klubber har indberettet medlemstal rettidigt og kun en enkelt 
klub har betalt nogle dage for sent, som følge af, at opkrævningen blev sendt til en forkert e-
mailadresse. Bestyrelsen har dog godkendt at klubben stadig har sine stemmer, ligesom det blev 
godkendt på den ordinære generalforsamling 9. maj 2021. 
 
Der var 58 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen. Dette svarer til samtlige stemmer fra 
forbundets 13 aktive klubber og ni bestyrelsesmedlemmer. 
 
Det blev noteret, at Kirsten Jensen anker eventuelle indikationer af, at det er en samlet bestyrelse, 
der har stemt for forslagene og ønsker ordlyden. Det blev præciseret, at et flertal af 
bestyrelsen på seneste bestyrelsesmøde har godkendt fremsættelse af forslagene. 
 
Generalforsamlingen blev kort suspenderet for at drøfte grundlaget for indkaldelsen, jf. 
beslutning på den ordinære generalforsamling om dialogmøde. Der ikke har været indkaldt til et 
dialogmøde med klubberne omkring inhabilitet, men kun været dialog mellem Spillerforeningen, 
Eliteudvalget og forbundsbestyrelsen. 
 
Mødet blev genoptaget og forsat med samme dagsorden. 
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3. Indkomne forslag 
 
1.a) Forslag om inhabilitet, fremlagt af Tobias Thune.  
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, dvs. med 58 stemmer for. 

 
1.b) Spørgsmål om hvorvidt det skal inkluderes i vedtægterne. 
Der var 31 stemmer for og 27 stemmer imod. Dermed optages forslaget ikke i vedtægterne, da en 
vedtægtsændring kræver, at der opnås mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer. 
Generalforsamlingen besluttede, at teksten i forslaget skal gennemgås og revideres med kendte 
vendinger og begreber, uden at meningen i øvrigt ændres. 

 
2.) Forslag vedrørende udtagelse af spillere fremfor kvalifikationsturneringer, fremlagt af Henrik 
Christoffersen. 

 
Tobias Thune stillede spørgsmål til om der er tænkt nok over rammerne og ønskede en bedre 
udarbejdelse.  

 
Halfdan Skaarberg foreslog, at man udsætter denne beslutning 2-3 måneder, til der ligger det 
endelige forslag der er gennemarbejdet.  
 
Henrik Christoffersen påpegede, at forslaget er gennemgået i bestyrelsen og i Eliteudvalget og 
mente ikke at de nærmere udtagelseskrav skal fremgå af reglerne, da der er brug for fleksibilitet. 
De kriterier som landstrænerne kigger på, skal dog offentliggøres hver sæson, så spillerne aldrig 
er i tvivl om kriterierne. 
 
Johannes Jensen stillede spørgsmål om hvorfor der kun er Elitecenter i københavnsområdet. 
Henrik Christoffersen svarede, at det er fordi det blev vedtaget sådan af generalforsamlingen på 
baggrund af det arbejde som arbejdsgruppen, inklusive Tårnby Curling Club havde lavet. Det blev 
tilføjet, at man kunne forestille sig en ”satellit-afdeling” i Jylland og/eller på Fyn på sigt. 
 
På baggrund af debatten blev afstemningen tilføjet muligheden for at forslaget udsættes til 
yderligere en ekstraordinær generalforsamling om 2-3 måneder. 
Der var 34 stemmer for forslaget om udtagelser i Elitecenteret. 
Der var 24 stemmer for at udsætte beslutningen, til endnu en ekstraordinær generalforsamling 2-3 
måneder ude i fremtiden. 
Det fremsatte forslag om udtagelser i Elitecenteret blev dermed vedtaget. 
 

4. Eventuelt. 
 

 Johannes Jensen meldte ud at der, som følge af vedtagelsen af forslag 2, ikke længere er 
et Elitecenter i Tårnby. 

___________________________Dirigent 


