Generalforsamling 17. juni 2021
Tidspunkt: Kl. 19.00 på Månen
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
Blev udskudt til evt. aktuelt behov

3

Formandens beretning (vedlagt som bilag)
Beretningen blev fremlagt af formand Lars Friis, og taget til efterretning.
Meget positive reaktioner på beretningen og nogle gode spørgsmål fra Arne Ohlsen.

4

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

5

Fastlæggelse af kontingent
Uændret kontingent.

6

Fremlæggelse af næste års budget
Budgettet blev fremlagt og gennemgået af Lars Friis
Der var ingen spørgsmål vedr. budgettet

7

Indkomne forslag

8

Ingen forslag modtaget
Valg til bestyrelsen
Finn Toft, Lars Friis og Søren Mikkelsen var på valg.
Finn Toft og Lars Friis blev genvalgt. Søren Mikkelsen ønskede ikke genvalg
Linda Lykkegaard, p.t. suppleant, blev valgt til bestyrelsen

9

Valg af suppleanter til bestyrelsen
Josefine Maier var på valg og blev genvalgt
Nyvalgt for 1 årig periode blev valgt Lærke Cecilie Petersen

Foreningsbaseret Fitness Center

10

Valg af revisor
Bent Høck ønskede ikke genvalg.
Søren Mikkelsen, Beierholm Haderslev, blev valgt til revisor

11.

Evt.
Lars Friis:
Takkede medlemmerne for deres loyalitet og opbakning
Takkede 40 rare og engagerede instruktører
Takkede Randi for det gode samarbejde og hendes fortsatte tålmodighed med hans mange spørgsmål.
Takkede bestyrelsen for godt samarbejde
Takkede pedel Bjarne Pedersen og journalist Flemming Just
Kæmpe tak til Bent Høck for 17 års flot, flot indsats for Opstrammeren
Takkede Søren Mikkelsen for bestyrelsen-tiden og glæder sig til det fremtidige nye samarbejde.
Tak til dirigent Erik Petersen for en, som sædvanlig, god ledelse af vor generalforsamling.
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.
Mette, Morten og Thomas fra The Clowns stod for det musikalske indslag og høstede stort bifald.
TAK til alle fordi I kom

12,

Konstituerende møde
Umiddelbart efter afslutning af generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstituerende møde
Formand: Lars Friis
Næstformand: Bent Glerup
Bestyrelsesmedlemmer: Finn Toft, Janni Skovshoved, Linda Lykkegaard
Suppleanter: Josefine Maier, Lærke Cecilie Petersen

Foreningsbaseret Fitness Center

