
Referatfra GeneralforsamIingen i MのnS Lのbe- & Motionsklub

Onsdag den 21. Marts 2018 k上18・00 pa Thorsvang SamIermuseum

Referent: inge「 Lise Harpsのe

1. Valg af dirigent og stemmetae=ere:

Anders M訓er bIev enstemmigt vaIgt. Anders∴Startede med at konstatere, at

generaIforsa剛ngen tidsmaessigt er lov"gt varslet pa foreningens hjemmeside, Ved ma冊I

aIie mediemmer henhoIdsvis den 31/1 og med dagsorden den 6/3 ogopsIag pa Facebook.

Generalforsamiingen er s訓edes besiutningsdygtig.

Valg afstemmetalIer bIev‥ Gitte og Pou1

2. Fo「mandens beretning:

Martin Ryberg fremiagde sin beretning for det forgangne鉦Beretningen blev enstemmigt

taget til efterretning med klapsalver・

Efter beretningen informerede Martin om at han pga tidsn如og andre prioriteringer, ikke

onskede at genopst川e, han takkede for det gode samarbejde i bestv「eisen, Samt det gode

kammeratskab i klubben.

3. FremI麺ggelse af det reviderede regnskab:

Kassere「en startede fremla3gningen med at orientere om at regnskabet kun er

underskrevet af revisor Gregers Frisken" Da Carsten Skytt ikke laengere er mediem af

kIubben, har han ikke卯sket at vaere medunderskriver. Der var ingen kommentarer tiI

dette fra de fremmのdte.

Pem用e gennemgik derefter regnskabet punkt for punkt. Vi har en egenkapital pr. 31/12

2017 pa kr. 21.800ノー, Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. indkomne forsiag: 2 forslag var modtaget, fra hhv Gregers og Brian・

Forslag fra Gregers glk ud pa at ’’flytte’’「如v而庸ten tlI kalenderens vintermaneder, dvs.

med start i december og siut i februar. Forslag fra Brian gik pa at flytte vores

tirsdagstreening fra Stege skole tiI Monshaileme, hvor der er muiighed for bade- Og

omkIaedningsfaciIiteter, Samt en SOCiai 3-haIvIeg.

Begge forslag biev debatteret og dirigenten besluttede at sp卵gsmalene skuiIe behandles

og besIuttes afden (Iige om lidt) nyvaigte bestyrelse・

5. Vaig af bestyreIse:

Pa vaig er: Formand Martin Ryberg som ikke onsker genvalg.

BestyreIsen anbefaIede Vinnie Wissing til ny formand′ Vinnie blev enstemmigt vaIgt

Neestformand: Martin Damkjeer vil ge「ne rokere med bestvrelsesmedlem FIemming G・

Nielsen. Fiemming bIev enstemmigt valgt.

Bestyreisesmediem: FIemming G. NieIsen rvkker op t= n鈴stformand og Martin DamkjaE「

bIev enstemmigt va看gt.

BestyreisesmedIem: Vinnie Wissing rykker op som formand og lnger Lise Harpsee blev

anbefalet som bestyreIsesmediem. inger Lise Harpsのe bIev enstemmigt valgt.

6. VaIg af suppieanter.

恒



Suppieant lnge「 Lise Harps医rykker op som bestyrelsesmediem′ Og Gregers Frisken bIev

anbefalet som ny suppIeant. Gregers bIev enstemmigt valgt.

Supp-eant Tina K. Nieisen卯sker ikke genvaig. Den nuvarende bestvrelse anbefaler at

bestvre-sen for naeste saeson ′′kun′′ k卵er med en Suppieant" Dette blev enstemmigt

Vedtaget.

7. Valg af revisorer:

P急valg er: Carsten Skytt, SOm har forladt klubben" BestyreIsen foreslar i stedet Martin

Rybe「g, SOm bIev enstemmigt vaIgt

Som anden revisor anbefaler bestyrelsen Anja NieIsen, da Gregers rykker op som

suppleant, Anja deltog ikke pa generaiforsamlingen men har til Vimie og Pem川e

accepteret at indtraede pa revisor posten. Anja bIev enstemmigt vaIgt.

8.各vt:

Dirigenten tog o「det og takkede Gregers for hans sto「e indsats med at hoide alie

mediemmer orienteret om div. Iのb l heie landet (OgSa nOgen gange uden for landets

gra3nSer) Alle klappede begejstret for Gregers"

Vo「es nye formand tog ordet og takkede for vaIget′ Samt en StOr tak til Martin Ryberg for

hans lO-組ge indsats for kiubben, Og habede pa trods af arbejdspres og fami=epasning at

se Martin afogt旧klubben. Formanden sIuttede med en takt= D両genten.

Dirigenten takkede for god ro og orden′ Og Sluttede dermed generaiforsamIingen′ SOm

kastede

Dirigent

ove「 en volumen医kage med kaffe ogte t出

en:平も ・ヽ-　し℃

副埋


