
 

Referat – DGI Østjyllands Årsmøde 2021 – 2. september 2021 
DGI-huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C 
Se PowerPoint fra årsmødet. 

 

Valg af dirigent 

Bo Rasmussen blev valgt som dirigent.  

Bo konstaterede at årsmødet var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtigt med 32 

stemmeberettigede. 

 

Bestyrelsens beretning 

Læs formandens beretning på vegne af bestyrelsen. 

 

Beretningen blev godkendt af årsmødet uden bemærkninger. 

 

Regnskab 2020 

Flemming Poulsen, direktør for DGI Østjylland, præsenterede regnskab 2020 samt 

balance. Se årsrapport 2020. 

 

Regnskabet blev godkendt af årsmødet uden bemærkninger. 

 

Indkomne forslag 

Forslag til nye vedtægter. Lars Mandrup præsenterede ændringerne, som blev godkendt 

af årsmødet med 29 stemmer for og 3 blanke stemmer. 

 

Budget 2021 

Flemming Poulsen præsenterede budget 2021. 
 

Årsmødet havde ingen kommentarer til budgettet. 

 

Valg til bestyrelsen 

Valg af næstformand: 

Lars Mandrup genopstiller. Der var ikke andre opstillede kandidater. Lars blev genvalgt 

med 32 stemmer.  

 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er Sanne Andersen, Marie Gaarden og Mathilde Risom Mathiasen. 

 

Sanne Andersen og Marie Gaarden blev genvalgt. Mathilde Risom Mathiasen stillede op 

og blev valgt. 

 

Valg af 1. og 2. suppleant: 

Michael Elgaard og Anders Braagaard stillede op og blev valgt. Michael Elgaard blev valgt 

som 1. suppleant, og Anders Braagaard blev valgt som 2. suppleant.  

 

Valg af 1 kritisk revisor: 

Per Lund stillede op og blev valgt. Han var ikke til stede til årsmødet, men har givet 

skriftligt tilsagn. 

 

Valg af 1 kritisk revisorsuppleant: 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/BD7D5AD8-002
https://mimer.dgi.dk/offentlig/2107D5D3-002
https://mimer.dgi.dk/offentlig/AC3EAEE5-001


 

Side 2 

Jørgen Josephsen stillede op og blev valgt. 

 

Eventuelt 

Dan Skjerning fra DGI’s hovedbestyrelse sendte en hilsen til DGI Østjylland. Han roste 

Torben Märcher for en god beretning. Han fortalte om arbejdet i hovedbestyrelsen og 

roste DGI Østjylland for det stærke arbejde med blandt andet foreningsudviklere. Han 

kiggede frem mod Landsstævnet og takkede for ordet og indsatsen til alle. 

 

Torben Märcher rundede årsmødet af ved at takke Anne Marie Aebeloe for en god indsats 

i DGI Østjyllands bestyrelse. Han ønskede hende held og lykke fremover og takkede for 

fremmødet til alle deltagende. 

 

/Eric Engsig 

 

 

__________________ 

Bo Rasmussen 

Dirigent 


