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Ordinær generalforsamling 21/3-2018 
 

1. Valg af dirigent. 
Jan Wentorf,  
referent Steen Lykke Pedersen. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
Teddy aflægger beretning, se vedlagte bilag. 
 

3. Godkendelse af regnskab. 
Laust gennemgår regnskabet for det forgangne år 2017, se vedlagte bilag. 
Regnskabet er godkendt af revisorerne inden generalforsamlingen. 
Ingen spørgsmål til regnskabet, regnskabet er godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag. 
Der ikke kommet forslag ind inden for 14 dagsfristen. 
 

5. Vedtagelse af budget for det kommende år. 
Punkt 5 og 6 lægges sammen.  
Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 5%. Vil træde i kræft ved opstart efter 
sommerferien. Forhøjelsen vil blive brugt til nye tiltag til understøttelse af klubbens visioner og 
arbejde med at føre klubben videre specielt med henblik på den nye hal. 
Budgettet for 2018 gennemgås.  
Budget og kontingent forøgelse på 5% er godkendt. 
 

6. Fastsættelse af kontingent. 
Se punkt 5. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Teddy Bjørklund, træder af som formand og udgår af bestyrelsen. 
Jesper Grøndal, genopstiller. 
Steen Lykke Pedersen, genopstiller. 
Tom Bantz stiller op til bestyrelsen. 
Ovenstående valgt. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første følgende bestyrelsesmøde (første søndag den 8. april kl. 
16:00)  
 

8. Valg af suppleanter. 
Jan Sønderby, genopstiller. 
Dorte Smidt, genopstiller. 
Jesper Nyland stiller op til bestyrelsen. 
Ovenstående valgt. 
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9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Tom Bantz (revisor) har meldt sig ind i bestyrelsen og der skal findes en afløser til den post. 
Christian Vejlbo er valgt som revisor. Anne Dorte Hansen genopstiller. 
 

10. Eventuelt. 
Opgaver efterlyses af forældre der gerne vil give en hånd med. Bestyrelsen erkender at her er et 
uudnyttet potentiale. Bestyrelsen arbejder med arbejdsbeskrivelser der kortlægger opgaver og 
omfang. 
 
Holdledere til stævner efterlyses. Bestyrelsen beretter at der er en plan for dette, ref. ovenstående 
punkt. 
 
 

Bilag:  Bestyrelsens beretning. 
 Regnskab for 2017 
 


