
 

GENERALFORSAMLING 
Mandag den 8. maj 2017 

 
 

REFERAT 
 

1. Valg af dirigent 
Bruno Jakobsen, valgt uden modkandidater. 
 

2. Bestyrelsens beretning for året. 
Beretningen blev fremlagt af Finn Iversen, der bl.a. kom ind på de forskellige aktiviteter i 
årets løb, gradueringer, fællestræninger og sammenkomster. 
Samtidig blev Bastian Thinggaard fremhævet for han fremragende præstationer i årets løb, 
han har vundet guld i alle de teknikstævner han har stillet op i. Det har givet meget god 
reklame og omtale til klubben. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab. 
Regnskabet blev fremlagt af Kaj Østergaard og viste et meget tilfredsstillende resultat. 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent. 
På baggrund af regnskabet, blev det vedtaget at beholde de nuværende kontingenter, som 
for seniorer udgør kr. 150,00 pr. måned og for juniorer kr. 130,00 pr. måned. 
 

5. Indkomne forslag. 
Der var ikke kommet nogen forslag. 
 

6. Valg af bestyrelse. 
Michael Skov Olesen havde valgt at trække sig fra bestyrelsen, så der skulle vælges et nyt 
medlem. 
På valg var Ole Sørensen, Erik Nørgaard og Semsudin Mujcinovic – de blev alle genvalgt, 
samt nyt medlem i bestyrelsen, blev Bruno Jakobsen. 
 

7. Valg af 2 supleanter. 
Valgt blev Phil Knudsen og Bent Dalsgaard. 
 

8. Valg af 2 revisorer 
Valgt blev Stefan Høj og Michael K. Pedersen. 
 

9. Valg af evt. udvalg 
Valgt til et festudvalg, blev Tine Jacobsen og Majbrit Ambrosius. 
 
 
 



 
 

10.  Evt. 
Brian havde indhentet tilbud på T-shirts og jakker. 
T-shirt m/tryk – polyester – kr. 100,00 pr. stk. og bomuld – kr. 90,00 pr.stk. 
Jakker m/tryk – kr. 400,00 pr. stk. 
Man henvender sig i forretningen, bestiller og betaler direkte til dem. 
Majbrit laver udkast til logo. 
 
Foreslå forbundet, at passene genindføres. 
 
Senior begyndere flyttes over på junior begynder om mandagen, hvis de har lyst. 
Grundet chancen for en mere intens grundtræning. 
 
Konfirmationsgaver genindføres. 
 

11.  Dirigenten takker for nogenlunde god ro og orden og hæver mødet. 
 
 

 

 

 

 

 

 


