Referat Generalforsamling Vesterby Motionsklub
10.03.2016

Mødt bestyrelsen: Peter, Lars, Bernd, Karim og Dennis
Mødt medlemmer: Marcus, Andreas, Joackim, Nicolas, Casper, Henrik, Robin

1.Valg af dirigent og referent.
Referent: Bernd
Dirigent: Peter
Generalforsamling er lovlig indkaldt.

2.Bestyrelsens beretning ved formanden.
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling byttet om på posterne og ny formand er Lars,
næstformand er Bernd. Der er flere medlemmer ca. 10-15 stk., god aldersspredning blandt alle
medlemmer både unge og ældre, OK overskud, købt nye maskiner, repareret gulv for 10.000 kr.,
nyt online medlemssystem, Vi havde besøg af politiet i maj pga. et uønsket medlem.
Ny lejekontrakt: Fraflyttede medlemmer kan ikke længere være med i klubben efter krav af TAB
Vesterby. Et oprindeligt papir for 22 år siden fra kommunen over dette findes ikke længere. Det
drejer sig om 7 medlemmer som derved ikke kan være medlem af klubben længere.
Klubben har betale et nyt depositum for 3 mdr. leje, da man ikke har kunne findes oplysninger fra
dengang.
Formanden ser lyst på fremtiden i foreningen.
Maskiner: Ét medlem mente at ønskelisten ikke blev taget alvorligt mht. mange ønsker om et nyt
benpress. Formanden sagde at der blev taget hensyn til ønsker, pris og plads. De manglende
håndvægte på 24 og 32 kg er bestilt.

3.Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
Kasseren gennemgik regnskabet, som blev godkendt

4.Forelæggelse og godkendelse af budget samt forslag til fastsættelse af kontingent.
Godkendt. Uændret kontingent på kr. 120/md blev vedtaget.

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der var forslag om flere end tre bestyrelsesmedlemmer, som bestyrelsen anbefaler, men med
hensyn til økonomi- fri træning og at der ikke er så meget arbejde for flere, blev forslaget afvist.
Peter og Lars blev genvalgt på generalforsamlingen. Bernd er ikke på valg i år.

6. Valg af suppleanter.
Dennis Nielsen er ikke på valg i år.

7. Valg af revisor.
Michael Frandsen blev valgt.

8. Indkommende forslag.
Ændring af vedtægter. Begge ændringer blev sat til afstemning samtidigt. 10 stemte for, 1 imod og
1 undlod at stemme.
Vedtægtsændringerne af denne art skal godkendes af 2/3 af foreningens medlemmer. Det blev de
ikke og skal dermed sendes til behandling på en ekstraordinær generalforsamling.
9. Eventuelt.
Mad i klubben: OK med en banan eller proteinbar.

Ekstraordinær generalforsamling:
1.Afstemning om vedtægtsændringerne.
Ændring af vedtægterne således at man ikke længere kan være medlem hvis man fraflytter
Torstorp.
5 stemte for, 6 stemte imod, 1 undlad at stemme
Afstemning om tilføjelse af
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:
Tilføjes:
• Valg af revisor
10 stemte for og er dermed vedtaget som vedtægts ændring.
Bestyrelsen tog afstemningerne til efterretning og vil på næstkommende møde undersøge forhold
mellem vedtægter og krav i lejekontrakt der nu ikke er enslydende.

