Generalforsamling d. 31/10 kl. 19
Fremmødte: 7
1. Valg af ordstyrer (Claus) og referent (Lotte).
Præsentation af støtteforeningens medlemmer.
2. Formandens beretning til godkendelse:
Godt år som kulminerede med byfesten. Dartturneringen blev opstart lørdagen inden. God
opbakning fra byen især fra de frivillige.
Damernes aften var udsolgt - et rigtig godt arrangement.
Sponsorerne er fundamentet for støtteforeningen og stor tak til dem. Gør endelig brug af
sponsorerne, for det er det, de er til for.
Støtteforeningen har investeret i sig selv blandt andet i form af et lejemål gennem DFI til
opbevaring af vores ting.
Kommende arrangementer for resten af året: Sildebord i november med stort set udsolgt (2
billetter tilbage) og juletræsfest i Ferslev d. 3/12.
Beretningen blev godkendt.
2.1 Vedtægtsændringer:
Der var 4 ændringer, men der var ingen kommentarer til nogle af ændringerne, så ændringerne
godkendes.
3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse og fremlæggelse af budget:
Et minus på regnskabet i år blandt pga underskud fra græsrødderne, og større udgift til musikken
til byfesten ift sidste år. Vores egenkapital er dog stor.
Der var afgivet 37 stemmer og den blev som følger:
Finstrupgaard: 3648,65, DFI Badminton: 3243,24, DFI håndbold: 2837,84 kr, Fritidshuset: 5000 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år i følge paragraf 4:
Vi hæver kontingentet til 200 kr pr husstand for det kommende år. Det blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke kommet nogle forslag.
6. Valg til bestyrelsen efter reglerne i paragraf 7:
Claus Christiansen (formand) - ønsker genvalg, Nicolai (ønsker genvalg) og Karina (ønsker ikke
genvalg) er på valg.
Vi har fået en fuldmagt fra Claus Munk Andersen, som gerne stiller op igen.
Claus Munk Andersen bliver valgt ind i stedet for Karina, mens Claus Christiansen og Nicolai bliver
genvalgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Bente Struwe (ønsker genvalg) og suppleanten Peter Mørkbak (ønsker ikke genvalg).

Bente Struwe blev genvalgt, og suppleanten blev Karina Bräuner.
8. Evt.:
Planer for 2018: 3/2 -18 er der 90’er fest i fritidshuset.
Teltet til byfesten koster 37.000kr, men der er for mange lovkrav til, at vi selv kan og vil investere i
et.
Byfesten flyttes en uge frem ift tidligere år pga Skt. Hans (lørdag uge 25) og skolernes sommerferie
rykkes også med 1 uge. Byfesten starter tirsdag/onsdag i uge 26.
Ros til bestyrelsen fra et medlem både med byfesten og damernes aften.

