Ordinær generalforsamling 13-08-2020, kl. 19.00
i lokalerne under Morten Børup Hallen
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskabsforelæggelse
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter
6. Forslag til foreningens virke i det kommende år (herunder kontingent)
7. Eventuelt

AD1 Valg af dirigent
Ingo Jensen valgt til dirigent.
Dirigenten læser dagsordenen op og konstaterer at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen iht
vedtægterne.
AD2 Årsberetning
Formandens årsberetning.
Beretningen vedlagt referatet.
I beretning var der forslag fra formanden om reduktion af bestyrelsen til 7 personer – som angivet i
vedtægterne skal der være 7-9 medlemmer. Dette for at bestyrelsen skal tage sig af den overordnede drift
af forening og der skal derudover oprettes forskellige udvalg til den udførende del. Udvalgene skal have
hver deres kommissorium. Der var en god debat om dette med tilslutning til fra generalforsamlingen til at
reducere det efterfølgende valg af bestyrelse. Sissal Skaale trak sig på grund af flytning og var ikke på valg,
så der er nu tre tilbage til valg i ulige år og der skal vælges tre medlemmer i lige år.
Beretningen godkendes af generalforsamlingen.
AD3 Regnskabsforelæggelse
Regnskabet for 2019 fremlægges og der svares på spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
AD4 Valg af formand
Arne Lægaard stiller op og blev genvalgt.
AD5 Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter
Ikke på valg: John Lund Christensen, Heinrich Sloth og Nanny Brown Buhl.
Genvalgt: Kim Daugaard
Nyvalgt: Kenneth Blomgren og Per Laursen
Valgte suppleanter: Jeppe Ramus og Mikael Jakobsen
Valgte revisorer: Arne Ørvik Hansen og Ingvard Pedersen
Valgt revisorsuppleant: Louise Rasmussen

AD6 Forslag til foreningens virke i det kommende år (herunder kontingent)
Der er ikke indkommet forslag forud for generalforsamlingen.
Ingen kontingentændringer
Kontingent opkræves fremover for løbende år fra indmeldelsesdato.
Kommentar fra revisor om at der skal periodiseres.
AD7 Eventuelt
Jannis Elefteriou melder sig til et julefrokostudvalg
Øvrige opfordres til at melde sig til udvalg efter generalforsamlingen.
Michael Skot Nielsen foreslår at udvalgene får mulighed for at afgive beretning til kommende
generalforsamlinger. Dette runder formanden af med passer under punktet ’Årsberetning’
Maybritt Sloth Lynggaard foreslår at når nu udendørs DM er aflyst, så kan medlemmerne i stedet mødes til
arbejdsweekend i Skårup
Generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden

__________________________
Ingo Jensen
Dirigent

