Referat fra

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 24. april 2018
på Tinderhøj Skole kl. 18.30.

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
Lone S. 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 turneringsledelse og oprydning.
Endelig blev en række medlemmer begavet med vin som tak for en
særlig indsats i den forløbne sæson.

Pkt. 5

Aflæggelse af årsregnskab
Ole fremlagde regnskabet. Han fremhævede udgiften til kortlægning,
som dækker over flere år samt udgiften til Løvfaldsfesten, som var
væsentlig mindre end sidste år. 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
foreslået af bestyrelsen.

Pkt. 7

Indkomne forslag
Claus gennemgik et forslag til ændring af klubreglerne. Ivan havde en
kommentar vedr. substitutter og justering i forbindelse med
substituering (se vedhæftede).
Der var forslag fra Lis Fisker om, at handikappet (og ikke resultatet af
løvfaldsturneringen)
fremover
skal
bruges
til
seedningen
i
holdturneringen.
Forslaget
blev
støttet
af
Ivan
(og
generalforsamlingen).

Pkt. 8

Valg af formand
Jørgen Bentsen blev genvalgt som formand.
Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anette Holler og Jette Kraunsøe blev genvalgt.
Ole Torp, Hanne Carlsson og Claus Jellinggaard ønsker ikke genvalg.
Claus fortsætter som turneringsansvarlig uden for bestyrelsen.
Allan Kristiansen, Pia Pedersen og John Norup blev valgt som nye
bestyrelsesmedlemmer.

Pkt. 9

Eventuelt
Torben havde et kort indlæg om undervisning. Forsøget med
undervisning af nogle timers varighed i en week-end var en stor
success. I næste sæson vil konceptet blive fulgt op. Der vil på forhånd
blive udmeldt foreløbigt 2 datoer.
Endelig blev der uddelt præmier for årets mesterskaber mm.
Fiduspokalen blev videregivet til Kaj Fisker.

På vegne af bestyrelsen

Mette Tranholm

