DEN GRØNNE DAMEKLUB

Referat af Generalforsamling – Tirsdag den 4. oktober 2016

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne Heiredal blev valgt til ordstyrer og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt.
Vibeke Piper blev valgt til referent.

2. Formanden aflægger beretning
Formandens beretning var udsendt på forhånd til klubbens medlemmer og blev godkendt uden
bemærkninger.
3. Kasserer fremlægger revideret regnskab
Revideret regnskab 2016 var udsendt på forhånd til klubbens medlemmer.
Annette Kristensen gennemgik regnskab og meddelte, at der ikke var udarbejdet et budget for
2017, da det ikke er nødvendigt med de forudsigelige indtægter og udgifter, foreningen har.
Kontingenter kr. 39.550,- dækker 113 medlemmer.
De tungeste poster på regnskabet er indkøb af præmier, KIK turneringen og årets udflugt.
Med et pænt overskud på kr. 7.642,70 var der enighed om, at der til næste år vil blive ydet flere
tilskud til middage etc.
Et medlem undrede sig over, at bankgebyrer løber op i kr. 752,-. Kassereren kunne dertil blot
sige, at det er prisen fra banken, og det kan vi ikke gøre så meget ved.
Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Det nuværende kontingent på kr. 350 fastholdes.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Annette Kristensen, Vibeke Piper og Gitte Asserhøj var på valg og blev genvalgt.
.
Bestyrelsen består desuden af Karin Østergaard Petersen, Birgitte Hjorth-Hansen og Ulla
Sonne-Holm.

7. Valg af revisor
Lise Kaas blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt
Der var forslag om et tættere samarbejde med Dameklubben.
Formanden har aftalt med formanden for Dameklubben, at der inden næste sæson vil blive
drøftet muligheder for et tættere samarbejde. Et sådant samarbejde kunne bl.a. medføre, at
flere ville melde sig til udflugt og spil på andre baner.
Et medlem mener, at det er vigtigt, at samarbejdet ikke bliver tættere end, at vi bibeholder de
to forskellige dameklubber med hver deres ånd og særpræg.
Et medlem var utilfreds med formandens mange rykkere ifm. turneringer og arrangementer.
Det fremgik dog tydeligt, at hovedparten af de øvrige andre medlemmer, der var til stede ved
generalforsamlingen, var meget taknemmelige for formandens venlige remindere!
Et sidste opråb fra medlemmerne. SPIL HURTIGERE PÅ BANEN, OG VINK IGENNEM SÅ
SNART DET ER MULIGT!
Vibeke Piper/8.10.2016

