Referat af generalforsamling 23. februar 2017 klokken 19.30
af sekretær Mette Nielsen

1)

Valg af dirigent.
Poul Sørensen
Stemmetæller Frank og Steen

2)

Formandens beretning.
se vedhæftet fil…

3)

Regnskabet forelægges ved kassereren.
se vedhæftet fil
Regnskabet godkendes

4)

Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
Lisbet siger tak til Jens som om nogen har gjort et kæmpe arbejde
Poul takker for Jens´ entusiasme og kalder ham ” Super Jens”
grundet han var den der tændte drømmen i os allesammen

5)

Fastlæggelse af kontingent for kommende år.
600,- kr. pr. medlem samt husstands rabat v/ 2 pers. 1.000,fastholdes. Vi er i dag 222 medlemmer…

6)

Valg af bestyrelse.
Jens Fladberg, modtager ikke valg,
Mette Nielsen, modtager ikke valg
Per B. Hansen, ikke på valg
Niels Clausen Hansen, ikke på valg
Per F. Møller, ikke på valg
Bestyrelsen foreslår at de 2 suppleanter
Sv. Erik Albrechtsen og Lisbet Holm vælges ind i bestyrelsen.
Begge accepterer valget

7)

Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
Susan Christensen og Jens Fladberg

8)

Valg af 1 revisor og dennes suppleant.
Lene Larsen Revisor
Janne Jensen Suppleant

9)

Eventuelt.
Udflugt til Helgoland – forventes april/maj. Festudvalget vender
tilbage. Afventer Jens´ info til Helgolands kontaktperson.
Karrebæksminde Triatlon d. 3. juni 2017 – vi skal stille 83
mand/kvinder som frivillige medhjælpere på diverse poster.
Jens udarbejder et exel ark hvor man skriver sig på.
Årets ildsjæl – en ide af Steen som fremlagde et meget fin oplæg.
Bestyrelsen arbejder videre med idéen.
Gusmestrene har i fællesskab udarbejdet et skema med faste
gustider, således at alle medlemmer ved hvornår en gus starter.
Forslag at 1. gus er uden dufte (8.15 og 17.00)
Det skal være tilladt, at gå stille og roligt ind i saunaen selvom en gus
er i gang.
Stemningen i Salen var, at vi skulle forsætte som hidtil dvs. ingen
faste tider. Bestyrelsen ser på sagen.
Hvordan går det med projekt dække over stendige – Jens fortæller, at
vi forholder os ydmyg men at opbagningen i baglandet er positiv.
så ”vi ser lyst på fremtiden” (et af Jens´ hjertebørn )
Hjertestarter efterlyses – der findes pt. flere hjertestartere i
nærområdet.
Oftere rengøring samt forslag om at hænge måtterne ud i stedet for
at de forbliver inde.
Intern kommunikation via FB efterlyses.
Tak for i aften hvor 50 medlemmer var mødt frem

