Referat

Generalforsamling
tirsdag den 30. april 2019
på Tinderhøj Skole kl. 18.15.
Pkt. 1

Valg af dirigent
Christian Herold blev valgt til dirigent.

Pkt. 2

Valg af referent
Mette blev valgt til referent.

Pkt. 3

Valg af stemmetæller
Thorkild blev valgt til
stemmetæller.

Pkt. 4

Formandens beretning
Formanden omtalte i sin beretning bla. medlemstallet, som i år har
været oppe på 72 og gerne ses endnu højere til næste år. Han berørte
også emnerne turneringsafvikling, undervisning, sociale arrangementer
og uddannelse af nye turneringsledere. Brush-up møder planlægges at
blive afholdt i næste sæson, og der skal lægges ”vagtplan” for
turnerings lederne. Reinholdt lukker, så der er fundet en anden løsning
på kortblandingen.
Dernæst blev en række medlemmer begavet med vin som tak for
en særlig indsats i den forløbne sæson, fiduspokalen gik til Christian
Lyngbye.
Endelig var der overrækkelse af præmier til alle klubmestre i den
forløbne sæson.

Pkt. 5

Aflæggelse af reviderede årsregnskab
Allan fremlagde regnskabet. Han fremhævede bla., at udgiften til vin
var blevet splittet op i vin til præmier og vin til salg, samt at
indtægterne via MobilePay fra kaffe/kage ikke kan adskilles fra
indtægterne fra andre drikkevarer. Endvidere fremhævede Allan, at
der er modtaget regninger på 14.586 kr fra Reinholdt for
kortlægning for de sidste 2 sæsoner. Dette vil desværre komme til
at påvirke regnskabet for den kommende sæson, hvor der kun er
hensat 6.500 kr til denne post. Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 6

Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for den
kommende sæson
Budgettet blev godkendt incl. en årlig kontingentstigning på 100 kr
og en stigning i kontingentet for passive medlemmer foreslået af
bestyrelsen.

Pkt. 7

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 8

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Torben Schultz og Mette Tranholm ønsker ikke genvalg.
Preben Borelli:
Blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Søren Vorstrup:
Genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 9

Eventuelt
Der var intet under dette punkt.

På vegne af bestyrelsen

Mette Tranholm

