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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

01-03-13

Tidspunkt:

19:00 - 22:00

Titel:

Generalforsamling

Sted:

Klubhuset

Gruppe:

Bestyrelsen
Eilif Sørensen

Deltager:

Fie Severinsen Bøgh
Henrik Nørman Christensen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet
Poul Lykkegaard

Med på årsplan:

Ja

Afholdt:

Ja

Arkiveret:

Ja

Dagsorden
Dagsorden
Generalforsamling, Fredag d.01-03 2013 kl.19.00
•1) Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Ole Bang)
•2) Godkendelse af dagsorden
•3) Formandens beretning
•4) Regnskab - herunder fastsættelse af kontingent
•5) Indkomne forslag
•6) Valg
•a) Valg af formand (Kurt Due Petersen ønsker genvalg)
•b) Valg af bestyrelsesmedlem (Poul Lykkegård ønsker genvalg)
•c) Valg af bestyrelsesmedlem (Eilif Sørensen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jan Nielsen)
•d) Valg af bestyrelsessuppleant (Henrik Christensen ønsker genvalg)
•e) Valg af 1.bilagskontrollant (Peter Gjerløff ønsker genvalg)
•f) Valg af bilagskontrollant suppleant.
•7) Valg til udvalg
•a) Sponsorudvalg
•b) Presseudvalg
•c) Klubhusudvalg
•d) Tour udvalg
8) Evt.

Vedhæftede ler:
dagsorden 2013.docx

Referatet
Referat
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for
Erritsø GIF Rugby
Generalforsamling
Fredag d.01-03 2013

1. Valg af dirigent
Kurt Petersen byder velkommen og forslår Ole Bang som dirigent. Han blev valgt med applaus. OB takker for valget og konstatere at
generalforsamlinger er lovlig indkaldt, i Elbo Bladet og på hjemmesiden.
2. Godkendelse af dagorden
OB spøger om der er nogle der har spørgsmål eller ændringer til omdelte dagsorden, det var der ikke og den blev godkendt. Så gives ordet til
formanden
3. Beretning
KP fortalte om hvordan året var gået, Takkede bestyrelsen for det ne samarbejde, takkede Fie for sin beslutning om at blive i bestyrelsen og
Eilif for den erfaring han havde tilført i de år han havde med. Opfordrede igen i år til at vi skal løfte i ok, hvis klubben skal bestå. Formandens
beretning blev modtaget med applaus.
4. Regnskab og fastsættelse af kontingent
Niels Hejslet fremlægger det godkendte regnskabet. Det var det bedste resultat i 3 år. Der var spørgsmål til hvordan vi kunne remme så
meget forkert med budget omkring kontingent for ungdom NH forklarede at da vi lagde budget var der ere både ungdoms og kvinde spiller
end der så havde været da der skulle betales. Spørgsmål om posten udgifter til klubhus og hvad der kom under den. Vi var udsat for to
konkurser, som tilsammen kostede os 23.000 kr. ca. Alt i alt ot regnskab. Herefter blev regnskabet vedtaget med applaus.
5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
6. Valg af formand
6A. Kurt Petersen ønsker genvalg og blev valgt med applaus.
6B. Poul Lykkegård. Blev valgt med applaus.
6C. Jan Nielsen. Blev valgt med applaus.
6D. Suppleant Henrik N Christiansen for 1 år. Blev valgt med applaus.
7. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant for bilagskontrollanter.

7A. 1 bilagskontrollant. Peter Gjerløff ønsker genvalg. Blev valgt med applaus. . .
7B. 1 sup. For bilagskontrollanterne. Kevin Harmon. Blev valgt med applaus.
8. Valg til udvalg
Sponsor:
Poul Lykkegaard Bestyrelsen. Poul Erik Jensen men der var et stort ønske fra PL om at alle byder ind.
Klubhus:
Jan B Christensen (Lange) Bar formand. Kevin Harmon Medhjælper. Kasper Medhjælper.
Presse:
Poul Erik Jensen.
Tour:
Ole Bang.
9. Eventuelt
Jan Nilsen k stor tak for sit utrættelige arbejde med senior afd. Og k en lille erkendtlighed. Årets skulderklap går til Kevin Harmon for blandt
andet sit store arbejde i klubhuset. Jan Nielsen takker for gaven og opfordre alle til at løfte i ok og hjælpe hinanden med at få klubben til at
køre optimalt. KP afslutter aftenen med at takke for god ro og orden samt en stor opfordring til at alle om hjælper til med at få ere med til
næste års generalforsamling
Erritsø D. 02-03 2013
__________________________ _________________________ Dirigent Ole Bang Referent Eilif Sørensen
_______________________________________ ______________________________________ Formand Kurt Petersen Kassere Niels Hejslet
_______________________________________ ______________________________________ Ungdomsformand Fie L B Severinsen Senior formand Poul
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Lykkegaard
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