Generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskabet for år 2017
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsen
Formand (Charlotte Bender er villig til genvalg)
6. Valg af repræsentanter til bestyrelsen
Valg af menigt medlem (Karin Nielsen er villig til genvalg)
7. Valg af revisor. (Peter Arildsen er villig til genvalg)
8. Eventuelt (herunder orientering om Tennishal projektet)
1. Erik Nielsen valgt til dirigent.
1. b Referent valgt; Thomas Skouboe.
Indkaldelse udsendt i tide, konstateret af dirigenten.
2. Beretning af formanden, Charlotte Bender.
Kristian Astrup foreslår at klubben sender en direkte mail til de medlemmer, der ønsker at
melde sig ud, så vi måske kan få dem til at ændre meninge. Bestyrelsen ser på det.
Beretningen godkendt.
3. Regnskab fremlægges af kasserer, Johanne Boelskov.
Spørgsmål vedr. tilskud til klubben fra kommunen.
Der gives tilskud, afhængig af alder, fra kommunen, samt tilskud til banevedligeholdelse.
Spørgsmål vedr. kontingent ?!
Vores kontingent er sammen med ATK og Gladsaxe de billigste i området.
Spørgsmål vedr. gæstespil !?
2600 kr. betalt i gæstekontingenter.
Snak omkring klubliv – spise – drikke – hvordan gør vi det bedre, så vi får mere gang i det
sociale liv. Bestyrelsen vil arbejde videre med det – og snakke med kantinebestyrer Nykker
om åbningstider og om man måske kan sætte automater op og skilte med åbningstider ?
Regnskabet godkendt.
4. Ingen indkomne forslag.
5. Valg af formand.
Charlotte Bender genvælges.
6. Valg af menigt medlem.
Karin Nielsen genvælges.
7. Valg af revisor.
Peter Arildsen genvælges.

•

9. Eventuelt
Thomas Hansen spørger til om klubben er opmærksom på Vækst aftale ordningen med
DTF / DGI. Thomas Skouboe svarer at det har klubben allerede.

•

Vedtægterne skal opdateres (stavefejl mm.). Der arbejdes på det.

•

Hal projektet blev præsenteret og der var en livlig diskussion med mange ideer fra
forsamlingen. Der var tegninger og skitser af hallen, som blev vist frem.

•

Generalforsamlingen sluttede kl.20.05.

Der var 17 deltagere til Generalforsamlingen.

