Referat
Generalforsamling
Tirsdag den 18 Januar 2022 kl 19:00
Punkter.
Beskrivelse.
1.

Valg af dirigent

Noter.

Bestyrelsen peger på
Michael Brandenhoff
Udsent med indkaldelsen

Michael Brandenhoff valgt
som dirigent
Beretning godkendt

3. Regnskabsaflæggelse af
foreningens kasserer

Udsendt med indkaldelsen

Regnskab godkendt

4. Fastsættelse af
kontingent og
træningsgebyr

Bestyrelsen forslår
uændret kontingent

Kontingent godkendt

2. Beretning af foreningens
formand og evt. udvalg

5.

Indkomne forslag

Ingen indkommende forslag

6. Valg af formand (lige år)
for 2 år

Maria Krogh Lehmannmodtager genvalg

7. Valg af kasserer (ulige
år) for 2 år

jytte Andreasen-ikke på
valg

8. Valg af 3
bestyrelsesmedlem for 2
år

Lone Køjlby Madsen –
ikke På valg.
Marie Kristensen – på
valg. Mod ikke genvalg
Arne Thomsen – På valg.
Modtager genvalg
Tommy Johansen- på
valg.
Modtager genvalg.

9. Valg af 2 suppleanter til
bestyrelsen

10. Valg af 2 revisorer

Allan Månsson
Modtager genvalg.
Susanne Haumann
Modtager ikke genvalg

11. Valg af 2
revisorsuppleanter

Bent Christensen
Modtager genvalg
Jens-Otto Ottosen
Modtager genvalg
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Maria Krogh Lehmann
genvalgt som formand

Jane Thomasen er valgt ind i
bestyrelsen.
Arne Thomsen genvalgt som
bestyrelses medlem
Tommy johansen blev
genvalgt som supplant.
Bestyrelsen peger på Veronica
Eileen Høberg som supplant
og veronica Eileen Høberg er
valgt som supplaent
Allan Månsson er genvalgt
som revisor
veronica er valgt som revisor
Bent Christensen genvalgt som
revisorsuppleant.
Jens otto ottosen genvalgt som
revisorsuppleant.

Referat
12. Eventuelt:
-lys på træning pladsen, kan man gøre så medlemmerne selv kan tænde og slukke det.
Michael kan nok gøre så det kan laves, men det skal laves så den selv slukker der ude,
bestyrelsen og Michael vil arbejde videre med det.
-stokkende i kasserne er der ikke mere, kan vi gøre så der kommer nogle igen? Stokkende
er fjernet fra kasserne, fordi der bliver stjålet fra kasserne. medlemmerne må selv
investere i stokke, når de træner uden for træningstid.
-kan man lave et opslag med gamle ting til at bruge som genstande. Man er velkommen til
selv at sætte et opslag op om genstande på facebook, men det er ikke noget bestyrelsen
står for.
-Gå kasserne igennem så der er noget alle kan bruge med genstande stokke osv. det kan
blive gjort til en arbejds dag. Trænerene har deres egene poser med ting de har med ud
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