
Ringsted Go Klub
Generalforsamling 5. juni 2021 kl. 14:30 - 18:00

Referat
Sted: Café Vivaldi, Sct. Hansgade 18, 4100 Ringsted 

Tilstede:  Ievgen Liubymkin, Kim Johansen, Nicolai Ryge, Peter Michaelsen, Henrik Falk

Referent: Henrik Falk

1) Valg af stemmetællere
Ievgen blev valgt som stemmetæller.

2) Valg af dirigent
Henrik blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Der blev anmodes om at bytte om på punkt 11 og 10 i dagsorden, hvilket blev godkendt.

3) Formandens beretning
Peter Michaelsen gennemgik detaljeret alle de mange aktiviteter klubben har haft siden sidste 
generalforsamling. Formandens beretning bliver lagt op på klubbens hjemmeside.

Den glædelige nyhed er, at vi nu er 9 medlemmer i klubben.

4) Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab

Kasseren gennemgik regnskabet. Vi har næsten ingen penge i kassen. Ifølge tidligere beslutning har 
man anvendt klubbens penge på go materiale, som kan købes af medlemmer og andre.

Kommentar fra Henrik: Vi har for få penge i banken, hvis der skulle komme uforudsete udgifter, og 
vores kommende ungdomsklub vil få en del udgifter. Jeg foreslår bestyrelsen, at man arbejder på 
måder, at få flere penge i kassen.

Regnskabet blev godkendt.

5) Behandling af indkomne forslag

5a) Forslag om vedtægtsændringer /bilag.

Alle vedtægtsændringer blev vedtaget.

5b) Klubben køber domænet RgoK.dk eller RiGoK.dk for at få mere rette mailadresser. Begge
adresser er ledige. (Nicolai)

Efter snak frem og tilbage blev det vedtaget, at købe domænet "rgok.dk".



6) Fastsættelse af kontingent for 2022
Kasseren har ønsket, at kontingentets beløb skulle gå op i 12, så det er tydeligt, hvor meget man betaler
om måneden. Det er en justering, så priserne stiger en anelse.

Der var en generel snak om kontingentets størrelse og de fleste var enige om jf. Henriks kommentar i 
punkt 4, at kontingentet kunne stige til næste år.
Kommentar fra Henrik: Når man tænker på, at vi er en tankesportsforening, og ser os som en sådan, så 
kan vi godt tage højere kontingent, så vi også kan bruge dem til flere aktiviteter til medlemmerne.

Kontingentændringen blev godkendt.

7) Godkendelse af budget

Der var en snak om budgettets indhold. Da vi ikke er så mange medlemmer og ført nu er ved at starte 
flere klubaktiviteter op, så er det svært at lave et realistisk budget da vi ikke kender mange typer 
udgiftsposter. Der er oprettet en post til kontorhold, da vi forventer at få udgifter til tryk af reklame- og 
undervisningsmateriale.
Men vi skal fremover prøve, at udfærdige et bedre budget.

Budgettet blev godkendt. 

8) Valg af næstformand

Kim havde valgt ikke at genopstille og træder helt ud af bestyrelsen. Han overvejer at stille op som 
menigt bestyrelsesmedlem til næste år.
Henrik opstiller og blev valgt.

9) Valg af kasserer

Nicolai genopstiller, men ønsker ikke at genopstille i 2024

Nicolai blev valgt.

10) Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Ievgen Liubymkin blev valgt som menigt bestyrelsesmedlem.

11) Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

Berit Paludan og Finn Nørgaard blev valgt som revisorer.

12) Eventuelt

12a) Nicolai ville høre om klubben skulle anskaffe sig Mobilpay.

Efter længere snak blev forslaget vedtaget.

12b) Mest til information: Henrik har oprettet midlertidig løsning til fælles datadrev, hvor vi kan have 



foreningens dokumenter osv. liggende, så de ikke forsvinder. Indtil videre bliver det brugt til "John 
Nielsen Online Grand Prix" og ungdomsklubben.
Vi blev enige om, at bestyrelsen skal finde en bedre løsning.

Ringsted, 6. juni 2021

Henrik Falk


