Assentoft
Generalforsamling
torsdag den 22. februar 2018 kl. 11.30
i Hallens cafeteria
Kl. 11.45 bød formand, Finn Kjærsgaard, velkommen til de 37 fremmødte.
Vi startede med at nyde kaffe med boller og vand.
Kopi af dagsorden og regnskab var fremlagt på bordene.
Referat:
Pkt. 1

Valg af dirigent og to stemmetællere
Johnny Nielsen blev på bestyrelsens opfordring foreslået som
dirigent.
Der var ikke andre kandidater, så Johnny kunne takke for
valget.
Herefter overtog Johnny generalforsamlingen. Han causerede
først over begreberne toastmaster, ordstyrer og dirigent.
Dirigent blev det, og han erklærede generalforsamlingen for
lovligt indkaldt, idet indkaldelse med dagsorden blev udsendt på
mail den 4. februar 2018.
Altså i god tid ift. vedtægterne, som siger 14 dages varsel.
Dirigenten spurgte om det var spørgsmål hertil, hvilket ikke var
tilfældet.
Herefter blev dagsordenen gennemgået.
Som stemmetællere foreslog bestyrelsen Lisbeth Hansen og
Hans Mouritsen.
Begge blev valgt.

Pkt. 2

Bestyrelsens beretning
Finn præsenterede bestyrelsen og fortalte, at i vores forening
deltager suppleanten i bestyrelsesmøderne. Derved er
suppleanten altid opdateret.

Side 2 af 2
Finn aflagde bestyrelsens beretning. Se bilag.
Johnny spurgte ind til bestyrelsens visioner ift. fremtiden?
Hertil svarede Finn, at der ikke var ændringer lige om hjørnet.
Vore to instruktører er tilfredse, og vi forventer, at de vil
fortsætte hos os.
Vi har lige haft besøg af senioridrætskonsulent Malene Bach fra
DGI. Hun var imponeret over de mange forskellige
motionsformer, vi tilbyder i Assentoft.
Der var enighed om instruktørernes og bestyrelsens gode
arbejde.
Beretningen blev vedtaget.
Pkt. 3

Fremlæggelse af regnskabet for 2017
Kassereren gennemgik driftsregnskabet pr. 1.1 – 31.12.17.
Der var et driftsoverskud på kr. 6.173,84, som må siges at
være tilfredsstillende.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt.

Pkt. 4

Indkomne Forslag
Der var intet til dette punkt.

Pkt. 5

Valg til bestyrelsen og suppleant
På valg var:
Finn Kjærsgaard - ingen modkandidater
Hanne N. Krogh - ingen modkandidater
Eva Larsen
- ingen modkandidater
Alle tre blev valgt.
Lone Sørensen - ønskede at udtræde af bestyrelsen midt i
valgperioden (2 år).
Nyt medlem skulle derfor kun vælges for 1 år.
Bestyrelsen foreslog Erik Jørgensen. Han var ikke til stede på
generalforsamlingen men blev valgt in absentia.
Suppleant (vælges for 1 år):
Kristian Egelund – ingen modkandidat.
Kristian blev valgt.

Side 3 af 3
Pkt. 6

Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
Eva Andersen var ikke villig til genvalg som revisor.
Bente Hansen blev foreslået af bestyrelsen og valgt uden
modkandidat.
Suppleant Kirsten Albertsen er ikke medlem af foreningen
længere.
Connie Mouritsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt uden
modkandidat.

Pkt. 7

Evt.
Finn takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt
samarbejde.
Der var blomster til Lone for ikke mindre end 9 års indsats i
bestyrelsen og vin til Eva.
De nye: Erik Jørgensen, Bente Hansen og Conny Mouritsen blev
budt velkommen i bestyrelsen.
Lars Larsen bad formanden om at henstille til Hallen, at vi får
varmt vand i bruserne. Der er ikke mange, som er glade for det
kolde gys.
Der var spørgsmål til den kommende bustur.
Torben orienterede om turen efter generalforsamlingen.
Til slut var der vin til dirigenten som tak for hans gode måde at
lede generalforsamlingen på.
Generalforsamlingen blev ophævet kl. 12.10.

Ny
bestyrelse

På bestyrelsesmøde berammet til torsdag 1. marts 2018 vil
bestyrelsen konstituere sig.

Bilag

Bestyrelsens beretning og regnskab.
Hjemmeside: www.motionogsamvaer.dk
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