
Morsø Senioridræt 
Generalforsamling den 25. Maj 2021. 

På Elsøvej kl. 14.00 
 
1.    Valg af dirigent. 

  Marie Andersen 
 
2. Beretning ved formanden. 
     Det har været et besværligt år med op og nedlukninger, bestyrelsen  
  har brugt meget tid på at fortolke Corona reglerne, alle aktiviteterne  
 har været helt eller delvis lukket ned, hvilket ikke alle har været
 tilfredse med. 

 Tak til alle for opbakningen i den svære tid. 
 Udvalgenes beretninger. 
 Krocket. 

       Året 2020 har været et træls år. Vi fik ikke afholdt stævner på grund  
 af Corona. At klubhuset var lukket i perioder, faldt ikke altid i vores 
smag. 
Petanque. 
På grund af Corona, var det småt med aktiviteter, kun mandage og 
torsdage med få deltagere. Huset var lukket i perioder, måske for 
meget efter vores smag.  I 2021 afholdes alle aktiviteterne som 
reglerne tillader. Der er stadig problemer med børn og unge, i pinsen er 
der lavet store ødelæggelser på huset, som vi har anmeldt til politiet 
som hærværk. Poul fra Krocket har undersøgt mulighed for kamera 
overvågning. Kan DUI låne- leje toiletterne? 
Gymnastik. 
Gymnasterne blev delt op i hold med 9 gymnaster og 1 instruktør. 
Dans er nedlukket indtil videre. 
Krolf og Stavgang har meget få medlemmer, de mødes en gang om 
ugen.  
 

3.   Fremlæggelse af revideret regnskab v/kassereren. 
      Regnskabet viste en underskud på 53.566 kr. Der er kun  
      medlemskontingenter for 6 måneder. 



 
4.    Indkomne forslag. 
       Ingen. 
 
5. Budget for det kommende år, herunder godkendelse af kontingent 
 Budgettet viste et forventet underskud på 55.000 kr. 
      Kontingentet er uforandret 200,00 Kr. pr ½ år. 
    
6. Valg til bestyrelse. På valg er, 
       Ingrid Daugård genvalgt 
       Bent Lund         genvalgt 
 
7. Valg af 2 suppleanter.    

  Helle Sørensen     nyvalg 
      Jenny Josefsen     nyvalg       
 
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 Revisor Karin Tøfting Andersen   genvalg 
 Suppliant Birtha Lemvig Petersen nyvalg. 

 
  9.  Eventuelt. 
       Ny rengøringsliste laves 

  Petanque har forårsrengjort huset og udenoms arealer. 
 

Referent. 
Knud Poulsen. 

 


