Referat af generalforsamling i badmintonafdelingen, onsdag 15.02.17. kl 1900 i Osted hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der var 13 fremmødte.
1)Valg af stemmetæller, dirigent og referent.
Morten Junge blev valgt som dirigent
Dirigenten konstaterede at generalforsamling er korrekt indkaldt. Den har ifølge vedtægter været opslået
på hjemmeside, og sat op i skabet i hallen.
Albert Hansen og Hans Høyer blev stemmetæller, Martin Donovan blev valgt som referent.
Herefter overgik ordet til formanden for fremlæggelse af beretningen.
2)Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse
Beretningen blev fremlagt. Og kan findes på hjemmesiden.
HANS: Trøjer er på vej; men der er stadig rod med leverandøren.
Spørgsmål til Girls in sport:
Et samarbejde med Nabo klubberne, som gør det muligt at samle nok piger til en fælles træning.
Plads efter kl20 om torsdagen til unge 18 -25 år. Men svært at fange dem ind.
Beretningen blev godkendt.
3)Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Regnskabet udviser et underskud på -2.920 kr.
Et par spørgsmål til enkelt af posterne; men ingen fejl fundet:
-

Mange udsving men sponsor pengene redder budgettet.
Øvrige er en stor post; men godtaget.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger
4) Fremlæggelse af kontingentstørrelse for aktive og passive medlemmer til godkendelse
•
•
•
•
•

Ungdom 700 kr.
Seniorer 750 kr.
Ældre 550 kr.
Passive medlemmer 150 kr.
Motionsbanespillere 1200-1800 kr. til deling pr bane

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter
5) Bestyrelsens forslag til:
5a) Revideret aktivitetsplan og budget for indkommende år godkendelse
5b) Aktivitetsplan og budget for det kommende år til godkendelse.
•
•
•
•
•

Træner seminar
1 Ungdomsstævne hallen i marts måned
Nybegynderstævne i samarbejde med omegns klubberne i Osted-hallen
Girls in sport
Familie arrangement, sommer afslutning

Punkt 5a og 5b blev godkendt uden bemærkninger
6) Indkomne forslag.
Bestyrelsen ønsker drøftelse af nyt princip for kontingent betalinger.
Kontingent for alle andre end motionister holdes fast; mens motionister:
1200kr. for banen som i dag koster 1800kr
Motionister skal så betale et medlemskab på: 150kr.
Alternativ 1: 1400kr for banen for at sikre at vi ikke får kontingent nedgang
Alternativ 2: fastholde bane prisen og så kun 50kr i kontingent.
Husk at meddele hvad man får for sit kontingent.
Generalforsamlingen besluttede at bestyrelsen gerne måtte indfør kontingent for motionister. Modellen
skal samlet set være udgiftsneutral.
7) Valg af Kassere (Ulige år)
Hans Høyer - modtager genvalg
8)Valg af bestyrelses medlemmer.
På valg er:
Martin Donovan - modtager genvalg
Der sidder nu 5 medlemmer i bestyrelsen
9) Valg af suppleanter
Henrik Rundquest:
Klaus Kristensen
10) Meddelelser fra repræsentanten fra OIF’s bestyrelse.
Der mangler en finde en ny sekretær til hovedbestyrelsen

Leder og ungdoms pris: Der efterspørges løbende.
Nyheds brev udkommer 4-5 gange om året. Næste nyheds brev frist 5 april.
Sponsorer (støt vores sponsorer)
-

OK sponsor aftalen mangler løbende folk til at sælge nye kort.
Danbolig

Støt støtteforeningen. 100kr for et medlemsskab
Første hjælps kursus gennem støtteforeningen
Skal undersøge om alle skal på førstehjælps kursus, Roskilde beredskab står for dette.
11) Valg af delegerede til hovedafdelingens generalforsamling.
•
•
•
•
•

Anders
Tom
Bente
Martin D
Brian J

Suppleanter:
•
•

Klask K
Lonni K

12) Evt.
Hjertestarter bør den sidde inden eller ude. I sin tid da den blev sat op var man bange for tyveri. Erfaring fra
klubhuset har gode. Men der er indsamlet til hjertestarter til Osted skole. Så der kommer en på Osted skole
meget snart. En ændring af placering undersøges i denne sammenhæng.
Spørgsmål til Reklame skilte indtægter:
-

Bestyres efter en Lejre modellen 2,0
Det ser ud til at nogen opsiger sponsorater på grund af dette.
Mere kan læses under Christians indlæg på Facebook.
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fchris
tianfjeldstedandersen%2Fposts%2F10209934032802310&

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21:00
For referatet Martin Heyman Donovan

