Referat fra generalforsamling i P96 tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.00

1. Valg af dirigent: Hardy blev valgt og kunne fastslå at indkaldelsen var varslet rigtigt efter klubbens
love,
2. Valg af referent: C-J blev valgt
3. Formandens beretning: Steen fortalte om de forskellige arrangementer der er i løbet af sæsonen som
der skal bruges, hjælper til, Steen opfodrede medlemmer til at melde sig til disse. Der var ingen
spørgsmål til formandens beretning. Godkendt
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: Der var et spørgsmål om salg af spillertøj,
klubben giver tilskud til tøjet derfor er der ikke noget på lager i regnskabet. Godkendt
5. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag: Godkendt
5. Fastsættelse af kontingent for 2020
Bestyrelsen foreslår ingen ændring af kontingent på kr. 300,00 i 2020: Godkendt
6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år: Spørgsmål hvad de kr. 50000,00 der
stod i budget skulle bruges til, bestyrelsen har besluttet at de skal bruges til nye baner og hal. Spørgsmål kan
et klubmedlem godt blive revisor, ifølge klubbens love ja. Budget godkendt
7. Valg af bestyrelse

Kasser for 2 år (Lena villig til genvalg) Valgt
B-medlem for 2 år (Tommy villig til genvalg.) Valgt
B-medlem for 2 år (Ernst villig til genvalg.) Valgt
B-medlem suppleant for 1 år. (Jørn villig til genvalg) Valgt (der var sket en fejl sidste år skulle have
været valgt for 2 år)
8. Valg af revisor.
Revisor for 1. år (Doris villig til genvalg) Valgt
Revisor for 1 år (Toni villig til genvalg) Valgt
9. Eventuelt
Tommy fortalte om hvordan det gik med nye baner og hal samt at Steen og ham havde skrevet til ca. 45
mulige sponsorer til klubben d.d. er der 3 sponsorer.
Tommy havde fået en SMS fra DGI om de manglede et hold til C rækken Jan og Marianne meldte sig som
holdledere til dette hold.
Jørn spurgte om det kunne blive besluttet at hunde skal føres i snor på anlægget, bliver taget op på næste
Best. Møde. da der ikke kan besluttes noget under eventuelt.

Marianne spurgte om klubmesterskaberne vil blive holdt i juni igen, Steen ja pgr. af vejret.
Jørn klubtøj kan bestilles igen, mail bliver sendt ud til alle medlemmer om dette.
Hardy og Steen takkede for god ro og orden

