Assentoft
Generalforsamling
torsdag den 20. februar 2014 kl. 11.30
i Hallens cafeteria
Formand, Finn Kjærsgaard bød velkommen. Der var 48 fremmødte. Der blev uddelt kopi af
dagsorden og regnskab. Vi blev budt på en øl/vand. Vi sang ”Velkommen lærkelil”.
Referat:
Pkt. 1

Valg af dirigent og stemmetællere
Johnny Nielsen blev på bestyrelsens opfordring valgt som dirigent.
Johnny takkede for valget. Han tolkede det store fremmøde som udtryk for, at det
går godt i foreningen.
Johnny erklærede generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Opslaget blev sat
op på opslagstavlen i hallen den 30/1 2014.
Stemmetællere blev valgt: Kurt Bach og Einar Hansen.

Pkt. 2

Bestyrelsens beretning
Finn redegjorde detaljeret for foreningens aktiviteter.
Dirigenten undrede sig over, at tilskuddet fra Frivilligværket (§18-midler) kun
beløb sig til kr. 3.000, når vi havde søgt om kr. 26.000.
På forespørgsel har Frivilligværket meddelt, at §18-midlerne fortrinsvist gives til
økonomisk svage foreninger.
Egentlig burde Randers Kommune honorere os for det forebyggende arbejde, vi
lægger i gymnastikken.
Hanne tilføjede, at ud over §18-midler søger vi diverse fonde, dog uden held.
Beretningen blev godkendt.

Pkt. 3

Fremlæggelse af regnskabet for 2012
Eva Larsen gennemgik regnskabet. Driftsoverskuddet blev kr. 6.580,59
og beholdningen kr. 25.949,94.
Der var spørgsmål til, hvad vi får for de kr. 1.036 til DGI.
Kontingentet dækker de ydelser, som DGI tilbyder, herudover er der en
forsikringsdækning i medlemskabet.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4

Indkomne Forslag
Formanden havde ikke modtaget forslag.

Pkt. 5

Valg af bestyrelse og suppleant
På valg:
Finn Kjærsgaard, Hanne N. Krogh, Eva Larsen og John Møller. Alle var villige
Til at fortsætte i bestyrelsen.

Pkt. 5 fortsat

Da der ikke kom yderligere forslag til valg, blev alle genvalgt.

Pkt. 6

Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
Eva Andersen blev genvalgt som revisor og Kirsten Albertsen som suppleant.

Pkt. 7

Evt.
Dirigenten efterlyste kommentarer af enhver art – ris og ros.
Dog pointerede han, at forslag fremsat under evt. ikke kan besluttes.
Mail: Der blev gjort opmærksom på, at nogle ikke modtager mail fra
Foreningen.
Eva hører gerne nærmere og opfordrede til at sende hende en mail, så adresserne
kan revideres.
Tur: Der var spørgsmål til turen til Lysets land den 14. april 2014.
Finn gennemgik turens program. Han opfordrede til at søge oplysninger på vores
hjemmeside.
Instruktør: Anna har lovet at fortsætte også til næste år.
Vi er glade for den gode og varierede gymnastik, og mange er søde til at rose
Anna derfor.
Kontingent: fortsat kr. 150.
Arrangementer: Hanne mindede om sidste motionsdag, bustur til Lysets land
samt en tur i maj måned, der er under udarbejdelse.
Dirigenten takkede for god ro og orden og fik overrakt 2 fl. vin for sin indsats
med at lede generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede med en kop kaffe og hjemmebagte boller.

Ny bestyrelse

Straks efter generalforsamlingen trådte den nye bestyrelse sammen og
konstituerede sig således:
Formand: Finn Kjærsgaard, valgt for 2 år
Næstformand: Torben Folmer Bech
Sekretær: Hanne N. Krogh, valgt for 2 år
Kasserer: Eva Larsen, valgt for 2 år
Best. Medlem: Lone Sørensen
Best. Suppl.: John Møller, valgt for 1 år

Møde

Det blev aftalt at holde det første bestyrelsesmøde torsdag den 27. februar 2014
efter GYM.
Bilag: bestyrelsens beretning og regnskab

Dato:

Underskrift

Hjemmeside: www.motionogsamvaer.dk

Johnny Nielsen, Dirigent

