Gundsø
Senioridræt

Referat af generalforsamling i Gundsø Senioridræt.
Onsdag d. 26. februar 2014 kl. 10:30.

Dagsorden: ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent. Henning Mørkeberg blev valgt.
2. Valg af stemmetællere. Hans Thomsen og Dan Nielsen blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning. Formand Lars Fredsted fortalte om den daglige drift og
underrettede om samarbejdet med Billardklubben og desuden om etableringen af en
Krolfbane, som forventes oprettet i samarbejde med Ældresagen, Pensionistforeningen,
JGI og Dansk Arbejderidrætsforbund. Lars fortalte også om de ekstra aktiviteter, vi
har afholdt enkelte dage i 2013. (Zumba og Store bolde)
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Kasserer Else Kristensen
gennemgik dette og svarede på få spørgsmål om overskud, frivillighedscenter,
og penge betalt tilbage fra JGI. Regnskabet blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag.
6. Forelæggelse af budget for indeværende år. Else gennemgik dette.
7. Fastsættelse af kontingent. Ingen forhøjelse, stadig 250 kr. halvårligt.
8. a. Valg af bestyrelse. Kasserer Else Kristensen og sekretær Kirsten Astrup blev
Genvalgt, og som nyt medlem valgtes Hanne Hoffmeyer for et år i stedet for Ole Hansen,
som har ønsket at udtræde.
8. b. Valg af to suppleanter. Genvalgt blev Robert Hansen og nyvalgt Peter Rosengaard.
8. c. Valg af revisor og revisorsuppleant. Karl-Egon Nielsen blev revisor og Hans Thomsen
valgtes som suppleant.
9. a. Eventuelt. 2014-datoer til orientering.
Krolf-instruktion: 1. april kl.16
Krolf-event: 29. april kl.16
Sæsonslut: 13. og 18. juni
Socialt samvær: 18. juni
Ny sæsonstart: 13. og 15. august
Sidste gang før jul: 12. og 17. december
Juleafslutning: 17. december
9. b. Er der interesse for alternative onsdagsaktiviteter? Medlemmerne viste interesse for
førstehjælpskursus, hjertestarterkursus, yoga, ball-stick, bowls, linedance. Det står bestyrelsen
frit at vælge, og også hvor mange gange, vi kan magte.
Lars takkede dirigenten for vel udført hverv og ønskede medlemmerne en god sæson.
Således refereret af
Kirsten Astrup

