Ref. Generalforsamlingen d. 24. februar 2022 kl. 19:00
i Vestamagerhallen
Til stede var 35 medlemmer
1. Valg af dirigent
Susanne Ryberg fra DGI blev valgt
Som referent blev Anne Lise valgt
2. Formandens beretning
Formandens beretning, der var udsendt til medlemmerne med indkaldelsen til generalforsamlingen,
blev forelagt. Tommy valgte at læse beretningen op på generalforsamlingen. Der henvises til den
fremsendte beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev godkendt
4. Indkomne forslag
4.1. Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægternes §4.
4.2. Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægternes § 14
Ad 4.1) Vedrørende æresmedlemmer.
Doris foreslog en rettelse af det af bestyrelsens stillede forslag og § 4 lyder herefter som følger:
”Personer, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats for klubben, kan udnævnes til æresmedlem
af klubben af en ordinær generalforsamling efter indstilling til bestyrelsen. Æresmedlemsskab er
livsvarigt og forbundet med kontingentfritagelse”
Forslaget blev herefter godkendt.
Ad 4.2) Vedrørende Klubbens opløsning.
Doris foreslog en rettelse af det af bestyrelsens stillede forslag og § 14 lyder herefter som følger:
”Klubben kan ikke opløses, så længe 25% af medlemmerne modsætter sig dette.
Generalforsamlingen tager, såfremt opløsningen vedtages, bestemmelse om, hvilket almennyttigt
formål klubbens formue og øvrige genstande skal bruges til. Ændring af denne paragraf, kræver
samme betingelser som ved opløsning”
Forslaget blev herefter godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent for 2023
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 400 for 2023
Forslaget blev godkendt

6. Forelæggelse af budgetforslag for 2023
Budgetforslaget blev godkendt
7. Valg af bestyrelse
Følgende blev valgt:
Formand for 2 år
B-medlem for 1 år
B-medlem for 1 år
B-medlem for 2 år
B-medlem suppleant for 2 år

Brian Roth
Jan Struckmann
Anne Lise Braat
Carl-Johan Volterzen
Povl Christensen

8. Valg af revisorer
Revisor for 1. år
Revisor for 1. år

Doris Erlandsen
Mona Bendixen

9. Eventuelt
Der var lidt debat om køb af hjertestartere. Emnet vil blive behandlet af den nye bestyrelse.
Andre ønskede oplyst, hvorfor åbningen af den nye hal var udsat til 6/4 2022 og fik at vide, at det
var pga. en manglende ibrugtagningstilladelse, som kommunen skulle udstede. Vi kan dog allerede
nu, benytte toiletterne og depotrummet i hallen.
Fra forsamlingen kom der anmodning om, at indbydelser o.a. der fremsendes på mail, at de bliver
sendte i både Word og Pdf, da ikke alle kan printe Word ud.
Tommy opfordrede til, at der var flere der meldte sig til Veteranhold.
Til slut holdt Brian en tale til Tommy, hvor han takkede for T’s store indsats som formand og
næstformand igennem årene og udtrykte håb om, at T. ville stille sig til rådighed som
sparringspartner fremover.
Helt afslutningsvis takkede Tommy for tiden der er gået, og at han selvfølgelig gerne vil hjælpe
fremover. Ligeledes lykønskede T. den nye bestyrelse samt takkede Susanne R., fordi hun havde
stillet op som dirigent.

Referent: Anne Lise

