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Referat af Generalforsamling d. 20. marts 2013 8.4.2013
Kl. 19.30, Frederiksvej 27.

Tilstede: 11 medlemsforeninger, bestyrelsen, Mona Larsen og Knud Petersen.

DAGSORDEN:

a. Valg af dirigent.
b. Valg af stemmetællere.
c. Bestyrelsens beretning.
d. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
e. Indkomne forslag behandles.
f. Forelæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent.
g. Valg til bestyrelsen.
h. Valg af 2 suppleanter.
i. Valg af 2 revisorer.
j. Eventuelt.

Ad a.
Formanden bød velkommen og foreslog valg af Merete Leisted, vedtaget.

Ad b.
Valgt blev Tina Hyldegaard-Pedersen og Charlotte Reinicke.

Ad c.
Udover den fremsendte beretning, gentog Ole Ring vigtigheden af at melde
afbud, samt oprydning, benyttede her lejligheden til at reklamere for
”oprydningsdagen” lørdag d. 15. juni kl.10.00.
Bestyrelsen vil arbejde videre på en evt. it-løsning vedr. lokalereservation.
Merete Leisted ønskede, at hjertestarteren blev placeret udendørs. OR vil un-
dersøge sagen nærmere.
OR takkede Mona og Knud for deres store arbejdsindsats.
Ellers ingen kommentarer.



Ad d.
Svend Panse gennemgik regnskabet, hvilket blev godkendt.
OR gennemgik regnskabet fra kommunen, det viste et overskud på kr.65.000,
hvilket bl.a. skyldtes den milde vinter.

Ad e.
Fra bestyrelsen var der et forslag om ændring af låsesystemet. Nøgler skulle erstat-
tes af et briksystem, i lighed med kommunens haller. Systemet kunne finansieres af
de opsparede midler fra kommunen.
GF godkendte forslaget og bestyrelsen arbejder videre på sagen.
Ellers ingen forslag.

Ad f.
SP gennemgik budgettet, dette blev vedtaget, ligeledes blev kontingentet kr. 500
vedtaget.
Kommunens budget blev taget til efterretning.

Ad g.
Der var genvalg til Ole Ring formand, Vibeke Gylling næstformand og
Jussi Wolkovitz sekretær.

Ad h.
Der var genvalg til Ulla Holdt og Jan Preisler.

Ad i.
Der var genvalg til Tina Hyldegaard-Pedersen og Bo Specht.

Ad j.
Endnu en gang nævnte OR, husk at melde afbud til Peter Hammer ved aflysninger,
så det undgås at Knud skal stille borde og stole op til ingen nytte.
I forbindelse med en evt. renovering af kokslageret (teatersal), kom Merete Leisted
med en kraftig opfordring: Der er masser af andre bygninger i kommunen som kan
anvendes, tænk på det.
Derefter tak for god ro og orden .

Merete Leisted Busk Ole Ring Jussi Wolkovitz
Dirigent Formand Sekretær


