Generalforsamling 27. august 2020
Tidspunkt: Kl. 19.00
Referent: Linda

Referat
1

Valg af dirigent
Erik Petersen blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig.

2

Valg af stemmetællere
Lene Reeckmann og Lis Sieler Sørensen blev valgt

3

Formandens beretning (vedlagt som bilag)
Beretningen blev fremlagt af formand Lars Friis, og taget til efterretning.
Meget positive reaktioner på beretningen.
Opstrammeren investerer mange penge i ny tilbygning og ” gifter” sig lidt med adressen Bygnaf 2.
Bestyrelsen ønsker medlemmernes opbakning på en
Ekstraordinær generalforsamling den 17.september 2020 kl. 19.00 på Hotel Norden

4

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt af revisor Bent Høck og enstemmigt godkendt
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

5

Fastlæggelse af kontingent
Uændret kontingent. Udløste klapsalver

6

Fremlæggelse af næste års budget
Budgettet blev fremlagt af revisor Bent Høck.
Der var spørgsmål fra salen vedr. finansiering af byggeprojektet, som formand Lars Friis svarede på.

7

Indkomne forslag

8

Ingen forslag modtaget
Valg til bestyrelsen
Janni Skovshoved og Bent Glerup var på valg og blev genvalgt

9

Valg af suppleanter til bestyrelsen
Linda Lykkegaard var på valg og blev genvalgt

Foreningsbaseret Fitness Center

10

Valg af revisor
Bent Høck blev genvalgt

11.

Evt.
Der kom et ønske om at der blev anvendt mikrofon til generalforsamlingen, da flere have svært ved at
høre hvad der blev sagt.
Bent Glerup gennemgår det nye byggeri
Der var ros til bestyrelsen for beslutning om byggeriet
Lars Friis:
Takkede medlemmerne for deres loyalitet og opbakning
Takkede 40 rare og engagerede instruktører
Takkede Randi for hendes tålmodighed med hans mange spørgsmål, men lovede ikke at det blev mindre.
Takkede bestyrelsen for at have taget så godt imod ham, som ny formand for Opstrammeren
Takkede revisor Bent Høck, pedel Bjarne Pedersen, journalist Flemming Just samt foreningens sponsorer
Der var stort bifald til Randi
Centerleder Randi Christiansen:
Er glad for den sammenhold og gode stemning der er blandt medlemmerne.
Takkede bestyrelsen for at være arbejdsomme og engagerede og påpegede at alle jo gør arbejdet frivilligt.
Mathias Bærentsen Andersen stod for det musikalske indslag og høstede stort bifald.
TAK til alle fordi I kom
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