Referat af den ordinære generalforsamling
den 23. februar 2016 kl 18.30
1. Valg af dirigent Henrik Hedegaard Madsen der konstaterede at
genrealforsamlingen var lovligt og rettidig indkaldt og referent: Erling Jacobsen.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Derefter overtog Henriette ordet for at aflægge
bestyrelsens beretning. Se denne. Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev
vedtaget ved akklamation.
3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse: Connie gennemgik regnskabet
som efterfølgende blev godkendt uden bemærkninger
4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Forslag om kontingentforøgelse på 300 kr. for de tre medlemsskaber 1-3.
Begrundelse: Esbjerg Kommunes nye procentsatser for leje af kommunens lokaler.
Efter en del diskussion og afstemning blev kontingentforhøjelsen vedtaget med følgende
stemmer: 19 for / 7 imod / 2 undlod at stemme.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år: Budgettet blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag
a. Vedtægtsændringer (se vedhæftet vedtægter) Bestyrelsen havde fremsat et forslag til
ændring af §5. Dette blev frafaldet; herefter blev de øvrige vedtægtsændringer godkendt.
b. Henstilling til bestyrelsen om at ”kigge” på reglerne for uddeling af vandrepokaler: Henstillingen til bestyrelsen blev vedtaget.
7. Valg til bestyrelsen
 Valg af kasserer (Connie Frerks Greffel ønsker genvalg) Hun blev genvalgt uden
modkandidat.
 Valg af sekretær (Erling Jacobsen ønsker genvalg) Han blev genvalgt uden
modkandidat.
 Valg af bestyrelsesmedlem, som repræsenterer voksenafdelingen (Martin Klarskov
ønsker ikke genvalg) Mads Egeholm forslået som bestyrelsesmedlem og han blev valgt
uden modkandidat.
 Valg af bestyrelsesmedlem, som repræsenterer ungdomsafdeling (Gitte Radoor ønsker
genvalg) Hun blev genvalgt uden modkandidat.
 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen: Henrik Hedegaard Madsen blev valgt uden
modkandidat.

 Valg af revisor og revisorsuppleant: Erik Jensen blev genvalgt og Otto Zebitz blev
genvalgt til revisorsuppleant.
8. Uddeling af pokaler: se listen.
9. Eventuelt: Henriette mindede medlemmerne om at låse dørene; især nødudgangen fra lille
skydebane til trappeopgangen samt til værkstedet. Connie opfordrede til, at medlemmer
henvender sig direkte til hende, hvis der er tvivl/ spørgsmål til regnskabet, bilag osv i stedet
for i krogene at beskylde hende for bedrageri. Hvis det fortsætter, vil hun i fremtiden
anmelde det, da det er temmelig grov beskyldning, hvor revisor og bestyrelsen har
underskrevet og godkendt regnskabet. Hun gør faktisk et stort stykke arbejde for, at
regnskabet og bilag stemmer. Kurt efterlyste stævner.
Der blev efter generalforsamlingen – traditionen tro – serveret en pølse.

Dirigent Henrik Hedegaard Madsen

