Referat fra ordinær generalforsamling 26. januar 2022 i klubhuset
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Beretning ved foreningens formand
Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer
Indkomne forslag:
Forslag skal være formanden i hænde 3 uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår, at lokalforeningen overgår til rullende kontingent, da der er indført
rullende kontingent både for kreds og landsforening
7. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr 2023
8. Valg af formand: René Pedersen modtager genvalg.
9. Valg af et bestyrelsesmedlem:
Susan Sørensen modtager genvalg
10. Valg af to suppleanter
11. Valg af to revisorer
12. Valg af en revisorsuppleant

13.Eventuelt
Ad 1)
Ad 2)
Ad 3)
Ad 4)
Ad 5)
Ad 6)

Ad 7)
Ad 8)

Lise
Anette
Birgitte og Connie
Formandens beretning blev godkendt
Kassererens regnskab blev godkendt
På Landsmødet i 2021 vedtog man rullende kontingent. Det blev diskuteret om vi
også skulle have rullende kontingent på holdene, men da Klubmodulets Nets ikke
virker blev det nedstemt, da det vil blive for besværligt. Forslaget blev nedstemt med
11 imod og 0 for. Det er medlemmerne selv der kommer til at betale Nets gebyr.
Der var ønske om at der på kontingentbrevet blev påført at indkomne forslag til
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før.
Bestyrelsenforeslog at vi fastholdt kontingentet. 11 stemte for, 0 mod. Kontingentet
fortsætter uændret
René blev genvalgt

Ad 9)
Ad 10)
Ad 11)
Ad 12)
Ad 13)

Grundet sygdom valgte Susan at trække sig. Lise Mølbak blev valgt i stedet for.
1. suppleant: Jack blev genvalgt
2. suppleant: Michael valgt ind
Revisorer blev Britt og Connie
Revisorsuppleant blev Beth
Anette fortalte at OK's app er bedre end kortet, da klubben får mere ud af det. OK
påtænker at komme med en stand til agilitykonkurrencen
d. 19/2 som afholdes hos Evidensia, alle er velkommen til at komme og få en snak.
Der var ønske om at flere ville komme og deltage til generalforsamlingen, der var
fremmødt 11 ud af 61 medlemmer.

