Assentoft
Generalforsamling
torsdag den 21. februar 2019 kl. 11.30
i Hallens cafeteria
Formand, Finn Kjærsgaard, bød velkommen til de 39 fremmødte.
Vi startede med at nyde kaffe m/ boller og øl/vand.
Referat:
Pkt. 1

Valg af dirigent
Johnny Nielsen blev på bestyrelsens opfordring foreslået som
dirigent.
Der var ikke andre kandidater, så Johnny kunne takke for
valget. Herefter overtog Johnny generalforsamlingen.
Herefter erklærede Johnny generalforsamlingen for lovligt
indvarslet. Indkaldelse med dagsorden blev opslået i hallen og
udsendt på mail den 31. januar 2019, altså i god tid iht.
vedtægterne, som siger 14 dages varsel.
Valg af to stemmetællere:
Bestyrelsen foreslog:
Hans Knudsen og Erik Engvang.
Begge blev valgt.

Pkt. 2

Bestyrelsens beretning
Først præsenterede Finn bestyrelsen. I vores forening deltager
suppleanten aktivt i bestyrelsesarbejdet.
Dernæst aflagde Finn bestyrelsens beretning. Se bilag.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 3

Fremlæggelse af regnskabet for 2018
Kassereren gennemgik driftsregnskab pr. 1.1 – 31.12. 2018
og status pr. 31.12. 2018.
Se bilag.

Side 2 af 3
Pkt. 3
fortsat

Der var et driftsunderskud på kr. 1.289,85. Underskuddet
skyldtes: Dyrere Vildmosetur end budgetteret, opstart af
BOWLS, gebyr ved skift af kasserer og indførelse af Mobile Pay.
Beholdningen udgjorde kr. 25.617,02.
Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 4

Indkomne Forslag
Der var intet til dette punkt.

Pkt. 5

Vedtægtsændringer
Torben gennemgik bestyrelsens forslag til ændringer.
Eneste af betydning er ændring af regnskabsåret, som fremover
går fra 1/9 – 31/8.
Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.
Endelig vedtagelse sker på en ekstraordinær generalforsamling
torsdag 7.3. 2019 efter GYM.

Pkt. 6

Valg til bestyrelsen og suppleant
På valg var:
Torben F. Bech (næstformand) - ingen modkandidat
Erik Jørgensen (kasserer)
- ingen modkandidat
Kristian Egelund (suppleant)
- ingen modkandidat
Alle tre blev genvalgt.

Pkt. 7

Valg af 1 revisor og revisorsuppleant
På valg var:
Conny Mouritzen (revisorsuppleant) – ingen modkandidat
Conny blev genvalgt.

Pkt. 8

Evt.
Vi er p.t. 94 medlemmer.
Kontingentforhøjelsen til kr. 250 blev vedtaget ved beretningens
godkendelse.
Der blev klaget over for lidt varme i hallen. Det er svært at gøre
alle tilpas.
Der er 3 ledige pladser til Forårsturen.
Der kan bestilles et fællesfoto – pris kr. 20.
30-års-jubilæum: reserver allerede nu lørdag den 16. november.
Bestyrelsen arbejder med et program fra kl. 14-16 i hallen og
fest i Borgerhuset om aftenen.

Side 3 af 3
Pkt. 8
fortsat

Til slut overrakte formanden 1 fl. til dirigent Johnny Nielsen
og revisor Bente Hansen for god indsats.
Ekstra time:
Den time vi blev snydt for i januar, da hallen var optaget af
håndbold, får vi i stedet i april.
Vi skubber afslutningen til torsdag den 11. april 2019.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 12.15.

Bilag

Underskrift

Bestyrelsens beretning og regnskab for 2018.

Dato:

Johnny Nielsen
Dirigent

Hjemmeside: www.motionogsamvaer.dk
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