Referat af generalforsamling i Almind/Birgittelyst ldrcetsforening
torsdag d. 31.03.16 kl. 19.00 i Klubhuset:
Tilstede:
Karina Bitch, Steen Knudsen, Torben Heg, Tina Dam, Karen Meedom, Seren
Jensen, Sanne Stadsbjerg, Nicolai Maretti, Ina Kjemtrup, Lisbeth Pedersen,
Lars Overgaard, Marianne Byskov, Birtha Jessen, Linette Scharf og Peder
Jespersen.
1. Valg af dirigent.
Anders Age er valgt.
2. Formandens beretning.
Det har vceret et stille ar i bestyrelsen. Vi har haft meget fa meder og
meget lidt aktivitet. En af grundene er helt klart en formand, der er
blevet lidt metaltrcet.
Noget af det der er sket, er legepladsen foran klubhuset. Utrolig flot
projekt, som ldrcetsforeningen har vceret en del af. Men at tage ceren for
arbejdet kan vi ikke. Det er Anders Age, der har trukket det store Ices og
er den sterste grund til at projektet er blevet til noget.
Byfesten, der i 2015 blev til en hestfest, var AlB en del af som vanligt. Vi
var ikke sa gode til at hente folk ind til at hjcelpe os med vores opgaver,
sa det var bestyrelsen, der stod for det meste af arbejdet i den
forbindelse.
Pa aktivitetssiden er det gymnastikken, der vanen tro trcekker
medlemmerne til og dermed serger for bade aktivitet og penge i kassen.
Badminton er der ikke noget af i ar. Berneholdet manglede trcener og
matte derfor nedlcegges. Tiden i hallen blev solgt til anden side.
Som afgaende formand vii jeg gerne sige tak til bestyrelsen og
udvalgsformcend for det gode samarbejde. Det har vee ret en fornejelse
at vcere med sammen med jer. Ogsa tak til Stetteforeningen for jeres
stette og samarbejde.
God arbejdslyst til den nye bestyrelse.
3. Kassereren fremlcegger det reviderede regnskab.
Torben gennemgik regnskabet.
Sam let overskud pa 20584,95 kr.
Revisorerne havde et par kommentarer: Hvorfor er lokaletilskuddet sa
meget mindre end forgangne ar? Svaret er, at Hald Ege Hallen trcekker
tilskuddet fra prisen inden vi betaler.
Vi mener, at der er nogle fejl i regnskabet. F.eks. blev der ikke afholdt
trcener/lederfest i 2015, men det star som en udgift- fuldstcendig
samme beleb som i regnskabet for 2014.
Torben gennemgar regnskabet med ldraetsradet for fejl og ud fra dette

godkendes regnskabet.

4. lndkomne forslag.
lngen indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
Pa valg er:
Formand Ina Kjemtrup (modtager ikke genvalg).
Seren Jensen valgt.
Menigt medlem Annemette Rothman (modtager ikke genvalg).
Lars Overgaard er valgt.
Der mangler stadig et medlem, da der sidste ar ikke blev genvalgt et nyt
for Torben. Sanne gar ind i stedet for Torben. Der arbejdes pa at finde
nye folk.
6. Valg af udvalgsformcend.
Gymnastik:
Marianne Byskov stopper som formand.
Ulla Lind holt trceder ud af gymnastikudvalget.
Linette Scharf er valgt som formand.
Birtha og Lisbeth fortscetter i udvalget.
Badmintonformandsposten er nedlagt, da der ikke badminton mere.
Ina er tennisformand og modtager ikke genvalg. Den tager bestyrelsen i
ferste omgang.
7. Valg af 2 revisorer, samt suppleanter for disse.
Birgitte Knudsen og Anne Carstens modtager genvalg og er valgt.
Folmer Dam og Hans Perksen er valgt som suppleanter.
8. Eventuelt.
lngen punkter.

Referat af generalforsamling i Stetteforeningen.
1. Valg af dirigent.
Anders Age er valgt.
2. Formandens beretning.
Stetteforeningens aktiviteter er de samme fra ar til ar.
Fastelavnsfest. For et par ar siden er det cendret til et formiddagsarr.
Deter der taget godt i mod. Der er ikke sa stort overskud, men vi holder
fast i arrangementet.
Hcervejsmarchen hvor vi har bod ved oldtidshejene sendag morgen.
Mange glade mennesker selv om vejret ikke altid er med os. Mange vii
gerne hjcelpe - ogsa i 2015.

Hestfesten er Stetteforeningen ogsa en del af.

Der ud over er der udlejning af slush-ice-maskine, telte osv.
3. Regnskabet.
Karen gennemgik regnskabet. Samlet overskud pa 4961 kr.
4. Fremsatte forslag.
lngen fremsatte forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Pa valg er Else Jensen og Tina Dam.
De modtager begge genvalg og blev begge genvalgt.
6. Evt.
lngen punkter.

Underskrifter bestyrelse
Formand
Seren Ole Jensen
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