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Referat af generalforsamling d. 27. marts 2008,
 5. april 2008 kl. 19.30, Frederiksvej 27.

Tilstede: 12 medlemsforeninger samt bestyrelsen.

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 og fastlæggelse af kontingent.
g. Valg til bestyrelsen.
h. Valg af 2 suppleanter.
i. Valg af 2 revisorer.
j. Eventuelt.

Ad a.
Formand Ole Ring bød velkommen og foreslog Niels Henriksen valgt som diri-
gent, vedtaget.

Ad b.
Som stemmetællere blev valgt Merete Leisted og Kari Didriksen.

Ad c.
Beretningen gav anledning til følgende kommentarer/spørgsmål:
Claus Gylling. ”Hvordan er status for Kokslageret”?
Ole Ring svarede, at Bueskytterne flytter ud medio april og lageret er udmeldt
som ledigt og vil indgå i lokaleønskerne pt. er der 6 ønsker om lokalet.
Janus Tarp ønskede bedre handicapforhold ved hoveddøren, herunder opkørsels-
rampe og automatisk døråbning.
OL lovede at undersøge sagen.
Jette Panse var glad for, at handicaptoilettet var blevet ændret.
Tina Hyldegaard syntes, at vi havde et dejligt center, tak til bestyrelsen.
Merete Leisted ønskede bedre forhold for Søklubberne, herunder inddragelse af
kokslager og garager og bedre skiltning med henvisning til søklubberne. ML var



glad for de etablerede huller i hækkene ud til søens adgangsvej.
Bestyrelsen og ML vil gå i dialog om roklubbens ønsker.
Sluttelig supplerede Peter Hammer beretningen ved at nævne, at vores forhold til
Sorø Cano & Kajakklub er  anstrengt og tidskrævende.
Hvorefter beretningen blev godkendt.

Ad d.
Regnskabet blev godkendt.

Ad e.
Der var ingen indkomne forslag, men der var et ønske om, at lægge en medlems-
liste ud på Centrets hjemmeside indeholdende foreningsnavn, kontaktperson med
navn og adresse og evt. link til egen hjemmeside. Vedtaget.
For en god ordens skyld skal nævnes, at der blev udleveret medlemsliste til de
fremmødte.

Ad f.
Såvel budget som kontingent kr. 300 blev godkendt.

Ad g.
Der var genvalg til: Ole Ring, (formand), Svend Panse, (kasserer) og
Peter Hammer, (kalenderfører).

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

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

Ad j.
Der var intet at bemærke udover lokalefordelingsmøde den 14. maj.

Niels Henriksen Ole Ring               Jussi Wolkovitz
Dirigent Formand                Sekretær.

PS! Efterfølgende  er der kommet byggetilladelse til opstilling af 2 containere.
       De vil blive opslået ledige, når vi har fået dem anskaffet


