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Generalforsamling 
Onsdag d. 14. februar 2018 

World Cup Hallen 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent 
2. Beretninger 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontigent 
6. Valg af ledelse 
7.       Eventuelt. 

Program 

1) 
Jeanette blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at general forsamlingen 
var varslet i tide. 

2) 
Beretningerne var alle sendt ud sammen med indkaldelsen, og der var ikke 
nogle spørgsmål til disse. 
Tak til vores afgående formand samt ungdomsleder, for deres store indsats. 
   
3) 
Tommy C kunne fortælle at vi har et lille overskud, samt at der for første gang 
ikke er nogen i restance. 

Regnskabet, som også var sendt ud pr. mail, blev herefter godkendt. 

4) 
Katja, som er en del af festudvalget, ønskede at udvalget kunne få et forskud, 
da der har været en del udlæg. 

5) 
Kontingentet er uændret. 
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6) 
Jeanette blev valgt som ny formand. 
Stefan blev valgt som ny ungdomsleder. 
Heidi L blev genvalgt som seniorleder for damerne. 
Tommy C blev genvalgt som kasserer. 
Lasse J blev valgt som ny sekretær. 
Palle blev genvalgt som revisor. 
Brian Telander blev valgt som ny revisorsuppleant. 
Poul-Erik blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 

7) 
Følgende navne blev nævnt, i forbindelse med udvalg til vores sommerfest: 
Lotte - Christina B - Lasse F - Karina. 
Christian ytrede ønske om at der blev nedsat et tøj udvalg, 
såfremt bestyrelsen på et senere tidspunkt, skulle ønske at udskifte de nye 
trøjer. Der kom tilkendegivelser fra Lotte, Victor og Christian, som gerne ville 
undersøge fremtidige muligheder/priser, og vender herefter tilbage til 
bestyrelsen. I samme anledning vil de også kigge på mulighederne for at 
skaffe eventuelle sponsorer, som så kunne få deres navn på trøjen. 
Karina savnede information til nye medlemmer: 
Velkomst - info om stævner - hvor finder man informationerne ? 
Mail / Facebook / Hjemmeside - skal der laves en ny folder ? 
Ungdoms afslutningen rykkes til 16/5 og holdes på Rødovregaard.  

TAK FOR GOD RO OG ORDEN. 


