HAARSLEV GYMNASTIKFORENING
_________________________________________
Generalforsamling - Referat - Hårslev GF - 2018-02-28
1. Valg af dirigent
Dirigent: Pia
Referent: Dan
Stemmetæller: Henrik
2. Formandens beretning
Herunder udvalg: Gymnastik, Håndbold, Volleyball
Formand: Se Bilag
Håndbold: Udgår pga. Sygdom.
Volleyball: 23 spillere, deltager 2 * mix hold. Grandprix serie for rene Herre- og Damehold
har været ramt af for få hold.
Gymnastik: Se Bilag
Generel udfordring med lavt antal børn på Hårslev Skole.
Dette giver et meget lille grundlag for gymnastik.
3. Godkendelse af beretninger
Godkendt
4. Kassereren oplæser det reviderede regnskab.
Regnskabet er gennemgået. Se Bilag Regnskab
Revisorer påpeger at der er brugt mange penge på harpiks 32 bøtter á 250,5. Godkendelse af regnskab
Godkendt
6. Indkomne forslag
Ingen

7. Valg af formand (I lige år):
Dan Olsen (+ volleyball udvalg)
(Modtager genvalg)
Foreløbig indtil næste general forsamling.
Her vil formanden af økonomiske årsager stille forslag om nedlukning af specielt
omkostningstunge tilbud; medmindre, der er sket væsentlige holdbare økonomiske
forbedringer.
Helt konkret peges der på Senior Håndbold, som er blevet en så stor økonomisk post der
ikke kan dækkes ind af de normale sponsorater (støtteforening og sportsuge).
Dette for at kunne fortsætte foreningens andre tilbud.
Alternativt skal der vælges en ny formand.
8 . Valg af bestyrelse (for 2 år):
Kasserer:
Jane Scmidt

Ønsker ikke at fortsætte!

Bestyrelsesmedl.:

Pia Jensen (gymnastik)

Bestyrelsesmedl.:

Henrik Damborg (gymnastik) På valg (overtog Hans Kristensen plads)
Fortsætter

Bestyrelsesmedl.:

Anne Kjærby (håndbold)

Bestyrelsesmedl.:

Lone Rasmussen (håndbold) På valg
Fortsætter

Generalforsamlingen indstiller bestyrelsen til at finde en ny kasserer inden 20. marts.
Ellers skal foreningen umiddelbart efter 20. marts indkalde til ekstra ordinær
generalforsamling.
9. Valg af suppleanter (for 1 år):
Min. 2 suppleanter – men gerne 1 fra hvert udvalg.

Nuværende: Hans Kristensen (Håndbold), Ken Chiba (Volleyball)
10. Valg af revisorer (for 1 år):
Nuværende: Else Fugl, Lene Allermand
Fortsætter begge.
11. Eventuelt
Foreningen skal tage beslutningen om ikke at omdele folder til genovervejelse, der er flere
der har efterspurgt at denne omdeles.

