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Referat af Generalforsamling d. 18. marts 2009, 28.03.09
Kl. 19.30, Frederiksvej 27.
Tilstede: 12 medlemsforeninger, Niels Henriksen, Mona Jørgensen,
               Knud Petersen, samt bestyrelsen.
DAGSORDEN:

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

Ad a.
Formanden bød velkommen og foreslog Niels Henriksen valgt som dirigent, ved-
taget. Dirigenten fastslog genberalforsamlingens lovlighed.
Ad b.
Som stemmetællere blev valgt Alex Compen og Jørgen Løfgret.
Ad c.
Selve beretningen gav ikke anledning til en større debat, men en del spørgsmål.
Tina Elf ønskede oplyst hvordan de (Valkyrien) kunne komme i betragtning vedr.
udstilling på værkerne? Ole Ring svarede: ”Send en ansøgning til bestyrelsen”.
Merete Leisted, Roklubben efterlyste en bedre statistik vedr. lokaleforbruget.
Hertil svarede Peter Hammer, at det ville være enormt tidskrævende og udarbejde
en bedre statistik og på nuværende tidspunkt fandtes der ingen ”hjælpsomme”
programmer, men man kunne gå ind på vores hjemmesider og der i gennem få et
indblik i lokaleforbruget.
I forbindelse med den opsatte bom på vejen til søsporten kunne formanden oplyse,
at det var kommunen, der havde ansvaret.
Hvorefter beretningen blev godkendt.
Ad d.
Regnskabet blev godkendt.



Ad e.
Forslag fra bestyrelsen:
”Der gives bemyndigelse til, at bestyrelsen kan afvise at stille lokaler til rådighed for forenings-
fester, der efter bestyrelsens interne vurdering kan medføre, ordensreglerne ikke overholdes,
herunder at udelade foreninger helt fra at få lokaler stillet til rådighed til dette formål. Total
udelukkelse skal begrundes overfor foreningen og kunne ankes til Generalforsamlingen”.
Forslaget blev godkendt.
Der var ingen øvrige forslag.
Ad f.
Fremlæggelsen af budget var todelt. Svend Panse gennemgik SKFs eget budget og
påpegede bl.a. at sidste års budget ikke hang sammen med regnskabet, idet det
havde været nødvendigt at anskaffe en ny opvaskemaskine. Takket være Lions
donation blev underskuddet reduceret.
Ole Ring gennemgik derefter oplægget fra kommunen og meddelte, at fremover
vil de 2 budgetter smelte sammen og vil blive styret af  SKFs bestyrelse.
De samlede driftsudgifter vil andrage ca. Kr 700.000.
Og, sluttede formanden, alle kan bidrage til besparelser på lys og varme så derfor,
husk at lukke og slukke!
Derefter blev budgettet godkendt. Ligeledes blev kontingentet Kr. 500 godkendt.
Ad g.
Der var genvalg til Ole Ring, Vibeke Gylling og Jussi Wolkovitz.
Ad h.
Der var genvalg til Ulla Holdt og Jan Preisler.
Ad i.
Der var genvalg til Bo Specht og Tina Hyldegaard-Petersen.
Ad j.
Peter Hammer meddelte, at der er lokalefordelingsmøde  d. 11. maj og deadline
for indlevering af skemaer var 15. april.
Alex Compen (Lions) kun berette, at man havde indkøbt en del blå duge. Des-
værre manglede der nogle stykker. AC så meget gerne, at dugene kom tilbage til
huset!
Hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden.

Niels Henriksen Ole Ring    Jussi Wolkovitz
Dirigent Formand    Sekretær

NB! Kassereren modtager gerne kontingentbetaling inden 3.april.
        Kr. 500 til reg.nr 0573, kontonr. 1 005 072


