Referat fra ordinær generalforsamling
2. april 2018

Mødedato

Onsdag den 28. februar 2018

Mødetidspunkt

19.00

Mødested

Svogerslev Boldklubs klubhus, Svogerslev

Deltagere

9 medlemmer inkl. bestyrelsen

Referat

Henrik W. Pedersen

Emne

Generalforsamling i Svogerslev Gymnastikforening

Dagsorden iflg. vedtægterne
1.

Valg af dirigent og referent.
Klaus Tange blev foreslået og valgt som dirigent og valgt.
Henrik W. Pedersen blev foreslået som referent og valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med
8 dage på klubbens hjemmeside og ved opslag på foreningens
aktivitetssteder.

2.

Formandens beretning.
Formanden gennemgik i store træk beretningen, som blev enstemmigt
godkendt. Formanden nævnte bl.a. den nye kontingentstruktur, som i
opstarten resulterede i enkelte indvendinger. Efter håndtering heraf
fortsætter den nye struktur. Endvidere blev der udtrykt bekymring
omkring pladsen i salen til nuværende og fremtidige redskaber.
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3.

Fremlæggelse af regnskab.
Foreningens kasserer gennemgik det reviderede regnskab for 2017.
Foreningen kom ud af 2017 med et overskud på 1.129 kr. og en
egenkapital på 114.893 kr. Likviderne udgjorde i alt 188.898 kr.
I regnskabet er der ultimo 2017 hensat 74.005 kr. til brug for bl.a. nye
redskaber.
Bestyrelsen betegner resultater som tilfredsstillende.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.

Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår opdatering af vedtægternes afsnit 1 – således at
foreningens navn på sigt kan ændres til SVOGERSLEV GYMNASTIKOG IDRÆTSFORENING. Forslaget begrundes bl.a. ved at foreningen
allerede i dag rummer f.eks. gåture, høvdingebold og floorball – alle
idrætsgrene, som i sig selv ikke har så meget med gymnastik at gøre.
Endvidere ønsker bestyrelsen på sigt at tilføje yderligere idrætsgrene.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
Tine Gudmandsen havde skriftligt fremsat tre forslag:
1. Mulighed for kurser
2. Samstemning af forventninger
3. Indkøb
Tine var desværre forhindret i at deltage ved generalforsamlingen –
hvorfor det blev besluttet at henvise forslagene til instruktørmødet
mandag den 30. april 2018.

5.

Valg til bestyrelsen samt revisor.
a. Valg som Kasserer.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Henrik W. Pedersen for to år.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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b. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Sara Pedersen, Astrid Levin og Jens
Ole Pihl-Andersen for to år.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
c. Valg af Revisor.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Steen Hegnet Knudsen for to år.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
6.

Eventuelt.
Det blev drøftet:
 Hvorledes man kan trække flere medlemmer til foreningens
generalforsamling.
 Endvidere blev der spurgt til muligheden for at lægge
generalforsamling i april i stedet for i februar.
Emnerne vil blive drøftet ved foreningens næste bestyrelsesmøde
tirsdag den 10. april 2018.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden – og lukkede
generalforsamlingen.

Referent

Dirigent

Henrik W. Pedersen

Klaus Tange
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