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Referat fra generalforsamling den 23.03.2019, 09:15 på Marienlystskolen.
1. Valg af dirigent.
Jan Wentorf valgt, konstatere at der er indkaldt i tide, og generalforsamlingen hermed er lovlig.
2. Bestyrelsens beretning.
Laust Michaelsen aflægger beretning, kopi vedlagt.
3. Godkendelse af regnskab.
Tom Bantz gennemgår regnskabet. Kopi uddelt, og forklaring til de enkelte poster givet.
Klubhus drift, elregninger er steget meget, hvilket er forklaret med en del rod fra Dong, og øget
brug af klubhuset.
Regnskabet er godkendt, og forsamlingen springer til punkt 5. på dagsordenen.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag inde for fristen.
5. Vedtagelse af budget for det kommende år.
Budgettet for 2019 gennemgås og forklares af Tom Bantz.
Bestyrelsen opfordres til at sprede betalinger til arrangementer over hele året.
Budgettet er godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent
10 % stigning af kontingentet er vedtaget og godkendt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Formand, Laust Michaelsen, ikke på valg
Næstformand, Jesper Grøndal, genopstiller og valgt.
Kasser, Tom Bantz, genopstiller og valgt.
Bestyrelsesmedlem, Steen Lykke Pedersen, ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem, Jesper Dyrhauge, genopstiller og valgt.
Bestyrelsesmedlem, Lennart Løje-Kragh, genopstiller ikke.
Sekretær, Anders Handberg Mikkelsen, ikke på valg.
Helene Husum er valgt til bestyrelsen i stedet for Lennart.
8. Valg af suppleanter.
Jan Sønderby, genopstiller.
Dorte Smidt, genopstiller.
Jesper Nyland, genopstiller.
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9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Cristian Vejlbo, genvalgt.
Anne-Dorte Hansen, genvalgt.
Katrine Fehren, valgt som suppleant.
10. Eventuelt.
Forslag til ekstra indtægter stilles af Gitte Appel, gensalg i kirken af brugte brugsgenstande.
Beskrivelse af opgaven sendes til bestyrelsen.
Micro-Cup stævner efterlyses da de giver nye svømmere mulighed for at komme til stævner. Har
ikke været muligt pga. af tid og valg af mulige tider over sæsonen.

