Ordinær Generalforsamling
søndag d. 17. marts 2019 kl. 13.
Referat
•Valg af dirigent.
Kenneth Olsen blev foreslået og valgt.
Han startede med at konstatere at Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, da der har være opslag i Solkysten i februar, på Klubbens
Hjemmeside og Facebook, samt som opslag i Klubben.
Mai Brit Stokholm blev valgt til referent.
•Bestyrelsens beretning.
Se bilag 1
Blev godkendt
•Forslag fra bestyrelsen.
- Kontingentforhøjelse med 5 €/årligt.
Der blev en livlig debat om hvad kontingentet fremover skal være,
og efter flere forslag, og eftersom der er væsentligt flere tilbud i
vinterhalvåret, blev Generalforsamlingen enige om følgende
Månedskontingent sommer
Maj-september
Månedskontingent vinter
Oktober-april
3 mdr. kontingent
Årskontingent
-

10 €
15 €
35 €
50 €

Bestyrelsen fremover består af 5 medlemmer og 2 suppleanter
For at lette beslutningsgangen har Bestyrelsen et ønske om at
’slanke’ sig, og lave mindre, gode arbejdsgrupper til ad hoc opgaver.
Der var lidt bekymring om, om det kunne gøre Bestyrelsen mere
sårbar, det mener vi dog ikke, og fik Generalforsamlingens opbakning til forslaget.

•Indkomne forslag fra medlemmerne.
Ingen indkomne forslag.
•Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Fungerende Kasserer Bent B. fremlagde regnskabet (se bilag 2)
Efter lidt debat om nogle af posterne, blev regnskabet godkendt.
•Budget for året og fastsættelse af kontingent for det følgende år.

Se bilag 3.
Godkendt.
•Eventuelt.
Igen i år blev det debatteret om, hvornår vi skal gå i forhandling
med udlejer. Lejemålet løber i endnu 4½ år.
Overvejelserne går på om vi kan forvente en forlængelse af lejemålet, eller om vi skal i gang med købsforhandlinger.
Det vil være muligt at få et prioritetslån uden forpligtelser for
medlemmerne, hvis vi kan præstere en udbetaling på 50%. Det
tager Generalforsamlingen og Bestyrelsen ad notam.
Dirigenten afsluttede den Ordinære Generalforsamling med at
takke for god ro og orden

Ekstraordinær Generalforsamling
søndag d. 17. marts 2019 kl. 14.
Referat
Valg af dirigent, Kenneth blev foreslået og valgt.
Valg af referent Mai Brit Stokholm
Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter:
På valg til Bestyrelsen er:
Bestyrelsesmedlem Mai Brit Stokholm - modtager genvalg.
Suppleant Bent Kjærbo - modtager genvalg
Suppleant Erik Holm – modtager IKKE genvalg
Følgende ønsker at udtræde af Bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlem Lise Løkke
Bestyrelsesmedlem Kurt Kirkedal
Revisorer på valg:
Ingen
Revisorsuppleanter:
Bestyrelsens forslag til kommende Bestyrelses sammensætning.
Formand: Bent B.

Næstformand: Finn
Kasserer: Jannie (opstiller)
Sekretær: Mai Brit (på valg)
Bestyrelsesmedlem: Brinnie
1. Suppleant: Bent K
2. Suppleant: Anne-Marie F.
Dette blev tilgået af Generalforsamlingen.
Eftersom begge revisorer blev valgt for to år, ved sidste Generalforsamling, skulle der ikke vælges revisorer i år.
Derimod skulle der vælges en revisorsuppleant, her blev foreslået
Karen Godrim, som blev valgt.
Hermed var den Ekstraordinære Generalforsamling slut, og dirigenten
kunne igen takke for god ro og orden, og give ordet til formanden, som
på Klubbens vegne takke de afgåede bestyrelsesmedlemmer, Lise
Løkke, Erik Holm og Kurt Kirkedal for en stor indsats gennem mange
år.
De tilstedeværende, Lise fik et granatæbletræ og stor tak for indsatsen
gennem mange år, med på vejen. Erik fik en flaske brandy og et ønske
om at han også fremover vil tage sig af bankopladesalget.

Formand
Bent Brønsbjerg

Dirigent
Kenneth Olsen

Referent
Mai Brit Stokholm

