Referat af generalforsamling d. 25-01-2016
Kl. 19.30 bød formand Martin Nielsen velkommen til generalforsamling
til ca. 20 medlemmer.

Valg:

Dagsorden:

I år skulle der vælges 3 bestyrelsesposter for 2 år og 1 bestyrelsespost for 1 år,
Da Bo Andersen ønskede at træde ud af bestyrelsen.

Valg af dirigent. Jeanette Kvick blev foreslået, og hun blev valgt med
enighed.
Jeanette konstaterede at generalforsamlingen var rigtigt indkaldt så hun
erklærede generalforsamlingen for startet, og gennemgik dagsorden.

Valget blev af bestyrelsemedlemmer for 2 år:
1. Tina Foss Nielsen
2. Inger Skjærbæk
3. Arly Larsen

Formandens beretning:
Blev læst op af formanden og vedlagt referat.

For et år blev: Heino Hansen valgt

Fremlæggelse af revideret regnskab: Kasserer Tina, udleverede et kopi til
alle, og derefter var der dyb tavshed mens man nøje studerede tallene.
Tina gennemgik de forskellige kontoer med forklaringer og derefter blev
regnskabet godkendt.
Indkomne forslag:
Bestyrelsen havde det samme punkt, som sidste år da det jo skal godkendes 2
år i træk, om at ændre teksten i vedtægterne omkring gratis medlemskab
efter 25 års jubilæum. Der kom et par protester men punktet blev vedtaget,
og træder i kraft i 2018.

Bestyrelsessuppelanter blev:
1. Ole Hansen
2. Hans – Jørgen Nielsen
Revisorer:

1. Torben Nielsen
2. Palle Nielsen

Revisorsuppelant: Kenneth Kolbe
Evt: Der blev talt en del om medlemsudvikling, hvordan man kan erhverve
nye medlemmer, få en bedre dialog med medlemmerne, hvordan man bedst
får budskaber ud til medlemmer osv.. Der blev talt om at lave en
medlemsportal med log in på hjemmesiden som en mulighed, så medlemmer
selv kan rette personlige oplysninger.
Martin takkede derefter for god ro og orden, og delte derefter følgende
pokaler ud:
Klubmesterpokalen: Martin Nielsen ( Basse )
Flidspokal : Arne Hansen ( materiel ansvarlig )
Sportpokal : Martin Nielsen ( Basse )
Årets talent : Der var ikke nogen i 2016

