
Dagsorden for den ordinære generalforsamling  

onsdag den 22. februar 2017 kl. 18.30 

Antal deltager 26.  

1. Valg af dirigent: Andi blev valgt og referent blev Erling 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved Henriette. Beretningen er lagt ud på nettet via 

Google drev og Facebook. Beretning blev taget til efterretning.  

Henstilling fra generalforsamlingen: Bestyrelsesmødernes referat ønskes at det bliver lagt ud 

på Facebook/ eller noget andet? Behandles på først kommende bestyrelsesmøde.  

3. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år blev forelagt til godkendelse.  Connie frem 

lagde regnskabet som blev godkendt.  

Connie orienterede om, man kan få trykket klubnavn og sponsorer på en sort T-shirt, 

henvendelse sker til Britta, kan ske via Facebook.  

Der blev bragt et emne op om hvordan man kan løse problemet med betaling af kaffe/te i 

klubben.  Problemet er at der er mange der betaler små beløb via mobilpay og Connie kunne 

godt tænke sig en bedre eller anden løsning. Hvordan løses det problem? Bestyrelsen 

opfordres til at komme med en løsning  

4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent:  Dette blev godkendt 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, Connie forelagde det 

kommende budget og der var ingen indsigelser og budgettet blev vedtaget. 

6. Behandling af indkomne forslag 

a. Vedtægtsændringer (se vedhæftet vedtægter). Blev godkendt 

7. De vedtages enkeltvis. Til vedtagelse §5: Vedtaget.  

Næste ændringsforslag §: 10 og den hænger sammen med § 13 som er en præcisering.  

§ 10 og § 13: Det blev enstemmig vedtaget. 

 

b. Henstilling fra medlem David Entino Torndal til bestyrelsen om at arbejde med 

problemstillingen vedr. drikkevandet i kælderen. Det blev vedtaget at bestyrelsen går videre 

med henstillingen,. Hvad kan vi gøre?  



8. Valg til bestyrelsen 

➢ Valg af formand; vælges for 2 år (Henriette Schertz Olesen ønsker ikke genvalg; 

Johnny Sørensen modtager valg.) Johnny blev valgt med  et stort flertal.  

 

 

 

 

 

 

Hvis pkt. 10  vedtages:  

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer; vælges for 2 år (Lotte Skouboe ønsker ikke genvalg; 

antal afgivne 64: 

➢ Kim Møller Christensen ønsker genvalg og blev valgt med 31 stemmer 

Henrik har givet tilsagn om valg. Blev valgt med 17 stemmer 

Flemming har givet tilsagn om valg. 

Mads har givet tilsagn om valg. 

➢ Ekstraordinært valg af 1 bestyrelsesmedlem; vælges for 1 år: afgivne stemmer 33 

Caroline: 17 

Flemming: 

➢ Valg af forældre; vælges for 1 år 

Gitte Radoor blev valgt 

 

➢ Valg af suppleant: Flemming 26. afgivne stemmer 33.  

 

 

 

 

Der skal kigges på hvordan dagsorden skal opstilles med hensyn til valg til næste 



generalforsamling.  

 

➢ Valg af 1 suppleant til bestyrelsen Flemming 

➢ Valg af revisor og revisorsuppleant; vælges for 1 år (Erik K. Jensen og Otto Zebits 

ønsker genvalg) 

9. Uddeling af pokaler Connie. se referatet fra den 6. februar 2017.  

10. Eventuelt. 

Otto fortalt om at vinterjagten som var på plads. 49 deltager.  

Martin fortalte om at der er nogle der stopper ved næste kontingent perioder fordi det de kan 

ikke skyde uden for. Connie fortalte om at skovfogeden har lukket op at  3 d banen kan 

bruges noget mere. Bestyrelsen orientere klubben når der er nyt på denne front.  

Andi takkede af for god  ro og orden og generalforsamlingen sluttede traditionen tror med 

pølser og brød.   

 

 

Dirigentens underskrift. _________________________________ 

 

Generalforsamlingen den 22. februar 2017.  

 


