REFERAT AF GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 25 februar 2015
I Gundsø Senioridræt.
1: Valg af dirigent: Mette Blaabjerg blev valgt.
2: Valg af stemmetællere: Ingen stemmetællere valgt
3: Bestyrelsens beretning: Formand Lars Fredsted aflagde beretning på en god og fornøjelig måde,
og fortalte om de aktiviteter og de rokeringer, der havde været på grund af branden i Jyllingehallen.
Han fortalte også detaljeret om ”Stafet for livet” og om foreningens nye hjemmeside
www.gunsen.dk. Medlemmerne stillede spørgsmål til beretningen, og dem svarede den nye
webmaster Jan på sammen med formanden. Der var ros til bestyrelsen for dens arbejde og
arrangementer.
4: Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab: Kasserer Else Kristensen
gennemgik dette, og fortalte om en fejl ved samarbejdet med JGI og svarede på spørgsmål om leje i
de lokaler, vi nu bruger. Regnskabet blev godkendt.
5: Indkomne forslag. Der var indkommet to forslag.
A: Stillet af Else Kristensen. Jeg foreslår, at Gundsø Senioridræt vedtager en eller anden form
for medlemskab til de seniorer, der ikke mere kan være fysisk aktive, men gerne vil være med ved
vores sociale arrangementer såsom sommer- og juleafslutning m.m. Forslaget blev vedtaget.
Bestyrelsen fastsætter et evt. kontingent for passive medlemmer.
B. Stillet af Lars Fredsted med opbakning fra bestyrelsen: Generalforsamlingen pålægger
bestyrelsen, at udarbejde et forslag til ny kontingentstruktur, som afspejler den enkelte deltagers
aktivitetsniveau i foreningen. Forslaget skal fremlægges på foreningens ordinære generalforsamling
i 2016. Efter en del drøftelser om solidaritet og forhøjelser af kontingent, blev det vedtaget, at
bestyrelsen kommer med et forslag ved næste generalforsamling.
6: Forelæggelse af budget for indeværende år: Else Kristensen gennemgik dette og det blev taget
til efterretning.
7: Fastsættes af kontingent: Kontingentet for 2016 er 250 kr. halvårligt. Som ovenfor vedtaget
kommer bestyrelsen med nyt forslag på næste generalforsamling.
8: Valg af bestyrelse i henhold til paragraf 4: Lars Fredsted, Hanne Hoffmeyer, Inge Lund
Petersen blev alle genvalgt. Også suppleanterne Robert Hansen og Peter Rosengaard blev genvalgt
og ligeledes og revisorsuppleant Hans Thomsen.
9; Eventuelt: Herunder blev drøftet cykelture og hjertestarterkursus. Bestyrelsen arbejder videre
hermed, og finder også ud af, hvor de nærmeste hjertestartere er, i de lokaler vi bruger.
Referent Kirsten Astrup

