Referat af generalforsamling i Eggeslevmagle SG & IF d. 7. marts 2015
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog opstilling af Hans Henrik Jørgensen, DGI, som dirigent. Hans Henrik Jørgensen
blev valgt til dirigent.
Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidigt jf. vedtægterne.
2. Aflæggelse af formandens beretning.
Formanden aflagde beretning, som blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Formandens
beretning kan ses på bilag 1.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Kasseren fremlagde det reviderede årsregnskab. Det reviderede årsregnskab, samt en opgørelse
over Hovedkassens Resultat 2015 kan ses på bilag 2 og bilag 3.
4. Behandling af indkomne forslag.
a. Der var fremsat forslag om, at godkende Bueskydning som selvstændig aktivitet.
Generalforsamlingen godkendte Bueskydning som selvstændig aktivitet.
b. Der var fremsat forslag om, at ændre vedtægternes §6 stk. 3 som følger:
i. Oprindelig formulering:
Hver aktivitet ledes af et aktivitetsudvalg nedsat i de enkelte aktiviteter og godkendt
af bestyrelsen.

ii. Forslag til ny formulering:
Hver aktivitet ledes af et aktivitetsudvalg nedsat eller valgt i de enkelte aktiviteter og
godkendt af bestyrelsen.

iii. Resultat af afstemningen var, at forslaget til den nye formulering §6 stk. 3 blev
vedtaget med nødvendigt stemmeflertal jf. vedtægterne.
c. Der var fremsat forslag om, at ændre vedtægternes §6 stk. 5 som følger:
i. Oprindelig formulering:
Et aktivitetsudvalg kan ikke sælge eller pantsætte større effekter tilhørende
foreningen.

ii. Forslag til ny formulering:
Aktivitetsudvalg der består af mindst fem medlemmer og er valgt af aktivitetens
medlemmer på et årligt aktivitetsmøde, kan vælge selv at føre aktivitetens regnskab.
Aktivitetsudvalg kan bemyndiges af bestyrelsen til selv at føre aktivitetens regnskab.

iii. Resultat af afstemningen var, at forslaget til den nye formulering af §6 stk. 5 blev
forkastet af generalforsamlingen.
5. Forelæggelse af budget for indeværende år.
Budgettet for 2015 blev forelagt generalforsamlingen, og taget til efterretning uden ændringer.
6. Valg til bestyrelsen:
a. Bestyrelsesmedlemmer på valg:
i. Jette Thelander

genvalgt for 2 år

ii. Pernille Pedersen
iii. Hans Peter Kongsbak
b. Forslag til nyt bestyrelsesmedlem:
i. Jørgen Møller

genvalgt for 2 år
genvalgt for 2 år

valgt for 2 år

c. Forslag til suppleanter (i prioriteret reækkefølge):
i. Inger Toudahl
valgt for 1 år
ii. Verner Siesing
valgt for 1 år
d. Revisorer:
i. Ann Wang
ii. Kate Larsen

valgt for 1 år
valgt for 1 år

e. Revisorsuppleanter:
i. Betina Sørensen

valgt for 1 år

7. Eventuelt:
a. Ønske om mere udførlige referater af bestyrelsesmøder.
b. Forslag om debatforum på foreningens hjemmeside.

