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Referat Ordinær Generalforsamling 

 
Lørdag d. 27.6.20 kl. 12.00 
Mødested Drigstrup Bygade 46 5300 Kerteminde 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 
1. Valg af dirigent 
Valget blev Harris Jensen 

Dirigenten gennemgik dagsordenen. 
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.  

Vi mindes Kurt Kjærsgaard og holdt et øjebliks stilhed. 

Formanden gennemgik bestyrelsens beretning.  
Beretningen bliver lagt ud på hjemmesiden. 

Der var ingen kommentarer, eller spørgsmål til beretningen. 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år, forsynet med 
forretningsudvalgets underskrift samt revisionens påtegning til 
generalforsamlingens godkendelse. 

Kassereren gennemgik regnskaberne for 2019 
 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er Anders Varming (Ønsker genvalg) Peer Clausen (Ønsker genvalg) 
De blev begge genvalgt. 
 
5. Valg af bestyrelsessuppleanter. 
Følgende 3 suppleanter blev valgt 

Arne Larsen, Sjælland 
Allan Bak, Jylland,  
Fyn Lars Nielsen. 
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6. Valg af revisor. 

Knud Overgaard blev valgt 
 
7. Valg af revisorsuppleant. 

Suppleant: Jørgen Heegård 

 
8. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 
 
9. Eventuelt.  
Bestyrelsen ønsker en drøftelse på generalforsamlingen, om vi skal bibeholde ESK ´s 
klubweekend, sideløbende med den vi har fælles med de andre specialklubber. 

Erling Clausen Ytrede at han gerne ville have dagen skulle afholdes og at vi skulle 
forsøge det, samtidig med, at vi havde de fælles setterdagen i Rødhus. 

Patrick ville gerne have at afholdte familliedage i ESK regi og at det var lidt mere på 
”Indianerpræmisser” 

Kristian Fly ville gerne have at det skulle være og syntes det var vigtigt at fastholde 
vores traditioner. 

Martin Clausen ytrede at det var en god idé og at rammerne her ved 
generalforsamlingen var gode. Han ville gerne have 1-2 arrangementer i ESK regi om 
året. 

Anne Hansen kom med et forslag om at prøve det i 1-2 år og derefter konkludere på 
det. 

Beliggenhed blev drøftet det kunne både være i Bramming og Midtjylland 

Tom B. Hansen opfordrede til at vi skulle holde sammen og var klar til at afholde et 
familiearrangement ved ham. 
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Poul Aagård, var lidt for og imod. Han syntes det skal holdes inden sommerferien. 

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være meddelt 
bestyrelsen skriftligt senest 1. februar forud for generalforsamlingens afholdelse.  

Slutteligt, blev det forelagt generalforsamlingen, at Per Olson bliver kåret til 
æresmedlem af klubben. Talen til ham, vil blive holdt i forbindelse med næste 
Hovedprøve 
 
Marrit Stærkær fik overrakt ESKs Æresplaquette i sølv, med en flot indstillingstale. 
 
Slutteligt blev årets pointpokaler overrakt. 
 
Allan Nissen   Anders Varming  Peer Vinding Clausen 

 
 
 
 

Kenneth Asmussen Klaus Olesen   Line Hebsgaard Clausen 
 
 
 
 
Sv. Aage Vad  
 
 


