Generalforsamling
Referat af Generalforsamling for Dall Villabys Støtteforening
Mandag den 9. januar 2017

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af ordstyrer og referent
Formandens beretning til godkendelse
Regnskabsaflæggelse til godkendelse og fremlæggelse af budget
Vedtægtsændringer
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
Fastsættelse af kontingent
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Ad. 1 Valg af ordstyrer og referent
Peter Mørkbak blev valgt som ordstyrer og Karina Bräuner blev valgt som referent.

Ad. 2 Formandens beretning til godkendelse
Claus Christiansen fremlagde sin beretning for 2016. Den godkendte beretning er tilgængelig på
hjemmesiden under menupunktet ”Vedtægter”.
Afstemningen for 2016 er foretaget, og fordelingen kan ses på hjemmesiden.

Ad. 3 Regnskabsaflæggelse til godkendelse og fremlæggelse af budget
Karina Bräuner fremlagde regnskabet for 2016. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4 Vedtægts ændringer
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at første afsnit i §6 blev ændret til ”Formand, næstformand
og kasserer kan alene og hver for sig tegne foreningen i økonomisk henseende dog ikke stifte
gæld”. Ændringen blev godkendt.

Ad. 5 Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag.

Ad. 6 Valg til bestyrelsen
Generalforsamling i 2016 skulle ifølge vedtægterne have været afholdt inden udgangen af oktober
måned. Tidspunktet blev desværre overset, og Generalforsamlingen afholdes derfor den 9. januar
2017. Generalforsamling for 2017 vil blive afholdt inden udgangen af oktober måned 2017.

Ved generalforsamlinger i lige år er der 4 medlemmer på valg, og i år er der tale om følgende:





Kasserer Karina Bräuner - ønsker genvalg
Medlem René Pedersen - ønsker ikke genvalg
Medlem Claus Munk Andersen - ønsker ikke genvalg
Medlem Peter Larsen ønsker - ikke genvalg

Karina Bräuner blev genvalgt som kasserer, og følgende nye medlemmer blev valgt:




Karin Avskarl
Lotte Kastbjerg
Rolf Christensen

Ad. 7 Fastsættelse af kontingent
En fortsættelse af kontingent på kr. 150, - pr. husstand blev godkendt.

Ad. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant
Bente Struwe blev valgt som revisor, og Peter Mørkbak blev valgt som revisorsuppleant.

Ad. 9 Eventuelt





Claus Møller takkede på badmintonafdelingens vegne for støtten ved årets afstemning. Det
gør det muligt at lave sociale arrangementer i klubben.
37 havde stemt ved årets afstemning, og forsamlingen drøftede hvordan man kan øge
interessen for afstemningen blandt medlemmerne. Der fremkom flere gode forslag, som
bestyrelsen tog til efterretning.
Årets julefest blev drøftet, og der fremkom flere gode idéer, som bestyrelsen tog til
efterretning.

For referat
Karina Bräuner

