Referat af generalforsamling i badmintonafdelingen, onsdag 06.02.19. 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.
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.
Spørgsmål:
-

Boldene vi sælger, er dem vi køber hos Stein P
Ros til at vi har flyttet Generalforsamlingen tilbage til Osted Hallen

Beretningen blev godkendt.
3)Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Regnskabet udviser et overskud på 16507,41kr.
Et par spørgsmål til enkelt af posterne; men ingen fejl fundet:
-

Har vi kun købt bolde for 7700kr (Ja) En stor ændring i regnskab. En af grundene er, at der ikke afvikles så
mange turneringer, samt at boldene er meget holdbare.
Der er leveret 100 rør bolde fra Lejre Kommune (Linket til Reklame skiltene), som ikke er bogført endnu. Der
udstår stadig en afklaring af hvordan det præcist skal bogføres i 2019.
Er der behov for periodisering. Umiddelbart ikke krav til, men det giver et mere retvisende billede af
økonomien i regnskabsåret.

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

Ungdom 600 kr. (Er stadig over det vi får i tilskud fra Lejre kommune på 500kr pr medlem)
Seniorer 500 kr.
Ældre 500 kr.
Passive medlemmer 150,- kr.
Motionsbanespillere 500,- kr.

Kontingent forslaget blev godkendt
5) Bestyrelsens forslag til:
5a) og 5b) Revideret aktivitetsplan og budget for indeværende år og kommende år til godkendelse.

o

Der skal fremadrettet betales kontingent til hovedforeningen, og reglen er at dette skal beregnes på
baggrund af medlemsindberetningen til Lejre kommune ( 35,- kr. pr medlem for 2019 og 50,- kr. for
2020).
• Træner kursus i samarbejde med DGI: Begge sæsoner (udgiften søges dækket hos OIF
Støtte).
• Ingen Ungdomsstævne i hallen i indeværende sæson og tvivlsomt for sæson 19/20
• Motion 2 hold som nu afhænger lidt af om turnerings formen omlægges.
• Ungdom 2 hold afhænger af hvor mange der forsætter
• Ingen Senior hold
• Mere Flexifjer
• Der kigges på mulighederne for Miniton

Spørgsmål:
-

Flexifjer Svinger fra 6-12
Der vil kigges nærmere ind i hvordan vi kan samarbejde med Lejre Kommune.
Vi kan forvente at der er muligheder for støtte fra Støtteforeningen til trænerkursus.

Punkt 5a og 5b blev godkendt uden bemærkninger
6) Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår at reducere ungdomskontingentet fremadrette.
- Blev behandlet under punkt 4, og vedtaget.
7) Valg af Kasser (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
Evt. ekstra medlemmer til ungdomsarbejdet. Ikke nogen; men Martin vil forsat søge.
John P Nielsen (også kaldt Jyden) Blev valgt ind i bestyrelsen.
9) Valg af suppleanter
Brian Noachen og Ole Davidsen
10) Meddelelser fra repræsentanten fra OIF’s bestyrelse.
Generalforsamlingen i hovedforeningen 5. April
Leder og ungdoms pris: Der efterspørges løbende kandidater, der er pt ikke nogen på ungdomsprisen.
Nyhedsbrev nu med nyt design udkommer 4-5 gange om året.
Sponsorer (støt vores sponsorer)
-

OK sponsor aftalen mangler løbende folk til at sælge nye kort. Gav 17.397kr sidste år.
Daglig Brugsen (Indlevering af boner) forventningen er 1000kr. om måneden

-

Danbolig

Støt støtteforeningen. 100,- kr. for et medlemsskab
Lørdag 5 Okt. Oktober fest i Osted hallen. Det kræver lidt hjælp fra Frivillige til at afholde dette.
Kunstudstilling i Osted hallen i Maj måned. Op til 60 -70.000kr i overskud. Billard står for det praktiske.
Kunstforeningen i Lejre er medarrangør.
Alle foreningerne er medlem af idræts unionerne. Og der kan løbende søges hjælp til forskellige arrangementer.
Foredrag mm.
Formål med Idrætsunionen: Kan hjælpe med mange af de bureaukratiske udfordringer i forhold til kommune mm.
11) Valg af delegerede til hovedafdelingens generalforsamling.
•
•
•
•
•

John P
Morten
Anders
(Brian Noachsen) Jørgen Checker
Martin D

Suppleanter:
•
•

Ole Davidsen
Ulla

12) Evt.
ForeningLet er nu blevet udvidet med et booking system. Og det virker men skal markedsføres noget bedre.
Lidt udfordringer med at ændre Password.
På søndag d. 6/2-19 er der Star Wars koncert i Osted kirke.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:40
For referatet Martin Heyman Donovan

