
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Referat fra ekstraordinær generalforsamling  
 
Onsdag 3. november 2021 kl. 17 i museets foredragssal 
 
13 fremmødte 
 
Velkomst 
Velkomst ved formand for KØS Klub, Torben Jantzen.  
Formanden foreslog Birgit Thrusholm som dirigent. 
 
Dirigenten kontrollerede og konstaterede, at den ekstraordinære 
generalforsamling var rettidigt indkaldt.  
 
Forslag til behandling og afstemning 
Nedlægning af KØS Klub som en selvstændig forening med en selvstændig 
bestyrelse.  
KØS Klub cvr. nr. 28963432 opløses per 31. december 2021. 
 
Indkaldelsen skete i henhold til vedtægternes pkt. 10:  
 
Vedtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning 
kan kun ske på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, som 
varsles skriftligt med mindst 14 dages varsel. Sammen med indkaldelsen 
skal fremsendes de fuldstændige forslag til de foreslåede ændringer. Her 
skal mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget, før dette kan 
betragtes vedtaget. 
 
Formanden Torben Jantzen om baggrunden for dette ønske 
Historikken med den selvstændige bestyrelse er, at bestyrelsen ved 
museets opstart fungerede som en støtteforening, økonomisk samt som 
lokale ambassadører for at skabe lokal opbakning om museet.  
Denne opbakning er tilstede i dag. I dag har KØS Klub derfor mere karakter 
af en klub men med en selvstændig bestyrelse med eget regnskab, som 
medfører en del dobbeltadministration. En nedlæggelse af den 
selvstændige bestyrelse vil give en mere smidig struktur i KØS Klub, en 
større sammenhængskraft med museets generelle programlægning, og vi 
vil undgå dobbelt administration ved at lægge KØS Klub ind under museets 
daglige drift. For medlemmerne vil dette ikke have den store betydning, 
kun fordele.  
 
Præsentation af ny struktur ved museets direktør, Ulrikke Neergaard 
Ulrikke Neergaard præsenterede dernæst museets tanker for fremtidens 
klub: Ved at sammenkoble KØS Klub under museet, får vi en mere organisk 

 

 

Nørregade 29 

DK 4600 Køge 

 

t +45 // 5667 6020 

info@koes.dk 

 

 

3. november 2021 



 

2 
 

Side 2 

struktur og tager den gode energi og styrkerne ved KØS Klubs program 
med videre i programplanlægningen. Blandt andet vil vi holde fast i de 
succesfulde fællesspisninger. Den populære nytårskur vil vi genopfinde på 
ny og invitere til en forårsfest. Endvidere vil vi arbejde med videreføre de 
gode ambassadørkræfter og dermed også invitere medlemmer til at 
komme med respons på klubbens aktiviteter, blandt andet ved at spørge 
til, hvilke elementer ved de udbudte aktiviteter, der fungerer godt for 
medlemmerne.   
 
Spørgsmål fra salen 
Vil der forsat komme nyheder på mail? 
 
Svar: Ja medlemmer vil fortsat modtage nyheder om aktiviteter på samme 
vis som altid.  
 
Birgit Thrusholm, formand for museets bestyrelse 
Museet har foretaget en generel ændring i museets vedtægter, og museets 
bestyrelse bakker op om, at KØS Klubs selvstændige bestyrelse nedlægges 
og KØS Klub indgår under museet. Så undgår vi, at programlægningen 
falder mellem to stole, og ansvaret for klubbens aktiviteter ligger 
fuldstændigt på KØS og ikke bestyrelsen.   
 
Afstemning: 
Afstemning: ikke krav om mødeantal men ved kvalificeret flertal.  
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af alle fremmødte. 
 
 
 
 
 


