Referat af Generalforsamling 2017.

Torsdag d. 7. december 2017

Fremmødt; 24
Stemmeberettigede; 22

Nanna (formand byder velkommen)
1. Valg af dirigent;
- Laurids Christoffersen vælges og bedyrer Generalforsamlingen lovlig
indkaldt.
- Dagsorden godkendt.
2. Valg af stemmetællere;
- Brian og Jonna
3. Bestyrelsens beretning ved formanden samt de udvalgsansvarlige;
- Nanna aflægger fælles beretning for bestyrelse samt udvalg. (Se
vedlagt)
- Beretningen godkendt
4. Kassererens beretning/regnskab;
- Datoen og årstal skal rettes på årsregnskabet, 23/11-17 er den korrekte
dato.
- Regnskabet godkendt
5. Indkomne forslag;
Bestyrelsen har stillet et forslag (se vedhæftede bilag 1.)
- Forslaget vedtaget

6. Kontingent 2018:
Bestyrelsen indstiller:
Indmeldelsesgebyr er uforandret:

125 kr.

Kontingentet stiger med 100,- kr.
Kontingent:

Fra 1. januar til 31. december
Fra 1. april til 31. december

650 kr.
600 kr.

Fra 1. august til 31. december
Fra 1. november til 31. december

550 kr.
500 kr.

Træningsgebyr gøres løbende helårligt.
Træningsgebyr:

Helårligt ét hold
2. hold
Eller flere hold

+
+

425 kr.
100 kr.
150 kr.

Gæstegebyr:

Pr. gang

30 kr.

Gæstegebyr:

Fra 1. januar til 31. december
Fra 1. januar til 30. juni
Fra 1. august til 31. december

600 kr.
400 kr.
300 kr.

Gæstegebyret dækker træning på ét hold, såfremt Instruktøren har
plads.

7. Valg af Formand;
På valg er: Nanna Schmidt – hun genvælges.
8. Valg af 3 (4) bestyrelsesmedlemmer;
- På valg er: Torben Skrydstrup – ønsker ikke genvalg.
- Henny Kofod, Heidi R. Hansen genvælges (2 år)
- Mia Alsløw vælges (2 år)
- Jørgen Schmidt fratræder bestyrelsen – Niels Andersen er valgt for 1 år
9. Valg af 2 bestyrelses suppleanter;
- På valg er: Yvonne Brejndahl – hun genvælges.
- Torben Skrydstrup vælges som 2. suppleant.

10. Valg af 2 revisorer;
- På valg er: Laurids Christoffersen & Søren Corydon – de genvælges
begge to.

11. Valg af 1 revisor suppleant;
- På valg er: Yvonne Brejndahl – hun genvælges.

12. Eventuelt;

- Mobilpay bliver til Mobilshop. Vi får fremefter et 5 cifret nummer; 58298.
(Husk at skrive HVAD der betales)
Laurids takker for god ro og orden.
Nanna takker for genvalg og gør kraftigt opmærksom på, at ”posten som
formand er en god post for en rigtig dejlig klub” - dog håber hun at der er andre
der har lyst til at overtage indenfor en årrække.

Referent Heidi Rømer Hansen

