Referat af UIF’s generalforsamling tirsdag den 28. marts 20022.
• Valg af dirigent og stemmetællere
Kate blev valgt til dirigent og Louise blev valgt til stemmetæller
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
• Bestyrelsens beretning
Formanden gav følgende beretning:
2021 var igen et år der stod i skyggen af Corona hvilket i høj grad påvirkede de aktiviteter
der blev gennemført.
De idrætsmæssige aktiviteter var til en vis grad påvirket og det vurderes at 1/3 af sæsonen
var lukket ned.
De sociale arrangementer var på et minimum og byfesten blev igen i 2021 ikke
gennemført.
I 2021 deltog UIF i Lokaldysten, en landsdækkende DGI-aktivitet som Hillerød kommune
deltager i.
Her gælder det om at tilbagelægge så mange km som muligt på 2 timer ved gang, løb eller
cykling.
UIF blev nr. 5 til lokaldysten og vandt 1000kr
Lokaldysten afholdes igen i år den 13.
Aug -2022
• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Formanden fremlagde regnskab for 2021.
Regnskabet blev godkend af generalforsamlingen.
• Fremlæggelse af budget
Formanden fremlagde budget for 2022.
Budget blev godkend af generalforsamlingen.
• Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
• Valg af bestyrelse og suppleant
Julie Vagner Elgeti og Anders Thorsen var på valg.
Julie ønskede genvalg hvorimod Anders ikke ønskede genvalg.
Derudover var der en ledig plads der ikke blev besat ved generalforsamlingen i 2021 hvor
Maj-Brit Pedersen var på valg og ikke ønskede genvalg.

Der var derfor 2 pladser i bestyrelsen der skulle besættes.
Karina Skov Jensen og Karsten Lindow stillede op til de to ledige pladser og blev valgt.
Der manglede også en suppleant og denne post stillede Jesper Hansen op til og blev valgt.
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer Julie Vagner Elgeti, Karina Skov
Jensen og Karsten Lindow vil konstituere sig og melde ud hvem der varetager posterne
som Formand, Næstformand og kasserer.
• Valg af revisor samt revisorsuppleant
Maj-Brit Pedersen og Anders Thorsen stillede op til posterne og blev valgt.
• Evt.
Under eventuelt blev følgende diskuteret:
Forslag fra Kate der går på at reducerer kontingentet for seniorer således der skabes
balance mellem kontingent i UIF og andre tilbud til denne gruppe. Deltagerne på
generalforsamlingen tilkendegav at det var et forslag bestyrelsen skal arbejde videre med
og definerer aldersgruppen for seniorer.

Der blev talt om mobilpay -der skal oprettes et nr. til foreningen til fremtidig brug- så der
ikke skal oprettes privat boks pr. arrangement.

