Referat fra Generalforsamling i Gadstrup Motion den 13. marts 2013.

Dagsorden:
Pkt. 1) Valg af dirigent.
-

John – som konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og rettidig varslet.

Pkt. 2) Valg af referent.
-

Vinni S. Dinesen

Pkt. 3) Bestyrelsens beretning.
-

Formand for bestyrelsen, Anders Pilegaard, fremlægger beretning (se bilag)
Under kommentarer til beretningen diskuteres det hvordan man kan få medlemmer til at
sørge for at melde afbud til spinningtimer i god tid. Det aftales at den fremtidige bestyrelse
kommer med et udspil.

Pkt. 4) Bestyrelsens regnskab og budget.
-

-

Det uddelte regnskab er ikke umiddelbart gennemskueligt, idet der er nogle
sammenligningstal som ikke er opført i regnskabet. Det er ikke muligt for
generalforsamlingen at godkende regnskabet umiddelbart. Derfor besluttes det at
bestyrelsen bemyndiges til, på det førstkommende bestyrelsesmøde at godkende
regnskabet og herefter offentliggøres dette på Gadstrup Motions hjemmeside.
Budget for 2014 gennemgåes af bestyrelsen ved samme lejlighed og lægges på
hjemmesiden

Hvis regnskabet mod forventning ikke svarer til de fremlagte tal, indkaldes der til ekstraordinær
generalforsamling.
Pkt. 5) Indkomne forslag.
-

Der er forslag om at ændre §12 (se bilag). Det drejer sig om tilpasning af antal
bestyrelsesmedlemmer som er på valg lige og ulige år, samt at kassereren kan vælges frit
blandt alle bestyrelsesmedlemmer. Forslaget vedtages enstemmigt blandt alle fremmødte.

Pkt. 6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisorer/suppleanter.
-

På valg er Merete Olsen, Poul Petersen, Allan Røske-Nielsen, som alle ønsker genvalg. Alle
3 genvælges enstemmigt.

-

Fra bestyrelsen fragår, udenfor valgperioden: Betina Madsen, kasserer. I stedet indtræder
Walther Østerstrøm. Valgt enstemmigt.
Suppleanter (vælges for et år): Lars Nørredal ønsker ikke genvalg, Lars Ellekjær genvælges.
Frank Roslyng indtræder som suppleant. Valgt enstemmigt.
Revisorer: Lotte Mouritzen og Dorte Pilegaard genvælges. Revisorsuppleant Kristen
Mathiasen genvælges.

Pkt. 7) EVT.
-

Der åbnes en debat blandt alle fremmødte, omkring den forestående, projekterede
udvidelse af Ramsøhallen. Af debatten fremgår det, at der har været arbejdet på, fra andre
sider, at ændre den oprindelige plan om at Gadstrup Motion skal rykke ind i hallens lokaler
når det nye byggeri står færdigt. Der ligger et stort stykke arbejde forude for Gadstrup
Motion, for at sikre at vi fortsat er en del af den forestående haludvidelse. Alle medlemmer
vil så vidt muligt blive løbende orienteret i takt med at der kommer fakta frem i lyset.
Gadstrup Motion ønsker enstemmigt at blive ved med at være en del af den nye hal.

Herefter afsluttes generalforsamlingen i god ro og orden.

Referent: Vinni S. Dinesen.

