Generalforsamling 2017
Mandag den 20. februar kl 19:30
Afholdt i klublokalet på Græstedgård

Dagsorden:
● 0. Velkomst
● 1. Valg af dirigent.
● 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
● 3. Godkendelse af regnskab.
● 3a Fremlæggelse af budget.
● 4. Behandling af indkomne forslag.
○ a.Forslag fra Claus G. omkring kontingent fritagelse af hele bestyrelsen.
● 5. Valg til udvalg:
○ a.Jubilæumsudvalg 5 m/k,
○ b. Hallandsåsen 2 m/k,
○ c. Store Klubtur 2 m/k,
○ d. Klubmesterskab 3 m/k,
○ e. Julemik.
● 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
○ a. Bestyrelsesmedlemmer: Per G. og Tony er på valg - Begge genopstiller
○ b. Suppleanter: Keld genopstiller, Per S. modtager ikke genvalg.
○ c. Valg af revisor og suppleant.
● Jim og Klaus genopstiller
● 7. Eventuelt.

Tilstede 52 medlemmer.

Ad.0 Formanden bød velkommen

Ad.1. Valg af dirigent.
Jørgen Stokbro modtog valg.
Dirrigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formanden aflægde bestyrelsens beretning.
(Formandens beretning indsættes)
Kommentarer: ingen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Godkendelse af regnskab.
Kim gennemgik regnskab.
(regnskab indsættes)
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
a. Fremlæggelse af budget.
Kim fremlagde budget for det kommende år.
(Budget indsættes)
Ingen kommentarer.

4. Behandling af indkomne forslag.
a.Forslag fra Claus G. omkring kontingent fritagelse af hele bestyrelsen.
(Forslaget indsættes)
Forslaget blev vedtaget.

5. Valg til udvalg:
a.Jubilæumsudvalg 5 m/k,: Bestyrelsen stiller 2, Uffe, Dorthe, Søren.
b. Hallandsåsen 30/4, 2 m/k, Lars, Axel og Kim J.
c. Store Klubtur 2 m/k, Jørgen S. og Preben.
d. Julemik.O-holdet meldte sig.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
a. Bestyrelsesmedlemmer: Per G. og Tony er på valg - Begge genopstiller .
Blev vedtaget.
b. Suppleanter: Keld genopstiller, Per S. modtager ikke genvalg.
Klaus Jakobsen opstiller og godkendes.
c. Valg af revisor og suppleant.
Jim og Klaus genopstiller.
Blev valgt.

7. Eventuelt.
Her kan der ikke vedtages noget.
Et nyt medlem Peter, stillede op og roste vores indslusning og kaptajnernes håndtering og respekten
omkring dem.
Alle kan bidrage til indholdet på klubaftnerne og bedes medvirke det.
Tony orienterede om kontingentbetaling via Nemtilmeld.

Referent
Preben

