Generalforsamling den 07. februar 2013 kl. 19.30

Velkomst:
Per bød velkommen og takkede Jytte for, at kreds 30 kunne holde generalforsamling i deres lokaler.
Claus Petersen og Claus Litved fik udleveret 25‐års nåle. Jens, som ikke var til stede, en 10‐års nål og Pia
Feilberg fik udleveret 10‐års nål.
Valg af dirigent:
Erik Jensen blev valgt til dirigent.
Der var mødt 24 stemmeberettigede.
Valg af stemmetællere:
Lilli og Liisbeth blev valgt som stemmetællere.
Formandens beretning:
Per gennemgik den udleverede beretning. Beretningen vedhæftes dette referat.
Randi spurgte om BHU’s beretning hører under formandens beretning.
Per oplyste, at dette har vi altid gjort, og det er en del af det hele.
Randi mener, at der mangler noget om køkkensituationen, medlemstal og pladsen.
Lillii mener, at det er beretningen totalt uvedkommende.
Per gav Randi ret i, at dette manglede. Han oplyste, at vi pt. har 74 medlemmere. Vi har mistet mange
gamle passive medlemmere. Tror måske det skyldes, at vi har nedlagt kredsbladet. Per takkede Lone og
hendes tro hjælpere for mad gennem sæsonen. Der skal kigges på træningsplanlægning med BHU i
forbindelse med åbent i køkkenet. Der skal være et bedre samspil om dette.
Jytte ønskede, informationer lægges på kreds 30’s egen hjemmeside og ikke kun på facebook.
Randi – fordel ved facebook er at det komme frem med det samme, når man åbner sin pc eller mobil. Enig
i, at det med fordel kan lægges på både facebook og hjemmesiden.
Lea mangler information om, at man må træne i Kreds 43. Det har hun fået en mail om.
Per mangler en tilbagemelding fra BHU om, hvordan vi melder dette ud.
Poul en god ide at hjemmesiden bliver opdateret hele tiden. Evt. ved udsendeles af Nyhedsbrev først.
Hanne oplyser, at ordningen med Kreds 43 starter efter 17. februar 2013. Der kommer nyt fra bestyrelsen
om dette på hjemmesiden.
Randi spurte til om BHU‐formanden ikke ville tage sig af dette.
Hanne. Nej, det havde hun ikke tid til, så derfor har hun påtaget sig opgaven.

Poul spurgte til, hvad problemer der er omkring sporarealerne. Har vi nogen sporarealer overhovedet.
Carsten oplyste, at vi stadig har sporarealerne. Hvis sporarealerne skal benyttes, skal Carsten eller Maria
kontaktes først og det er kun til holdtræning, arealerne kan benyttes.
Beretningen blev godkendt.
Regnskab:
Annette gennemgik regnskabet.
Michael oplyste, at lyset udenfor har været brugt mere i 2012, formentlig pga de mange årskort, som er
solgt. Han mener dog ikke, at det er lyset udenfor, som har brugt al strømmen. Hans bud er den radiator,
som stod og bankede varme ud i baglokalet.
Claus L. spurgte til punktet skyldig moms. Får vi en ekstraregning ?
Annette oplyste, at dette forfalder i marts.
Claus L spurte til om sponsorer i det gamle blad ikke kan annoncere på hjemmesiden i stedet og hvor
fremgår indtægt fra OK.
Annette oplyste, at OK bidrag står under sponsorer.
Regnskabet blev godkendt.
Indkomne forslag:
Der er ikke kommet nogen forslag.
Valg:
Kredsformand: Per ønsker genvalg. Per blev valgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem: Michael ønsker genvalg. Michael blev valgt for 2 år.
2 suppleanter: Jytte og Susanne J. stiller op. Susanne J. blev valgt som 1. suppleant og Jytte som 2.
suppleant. Begge valgt for 1 år.
Revisor: Lena ønskede genvalg, hvis ingen andre ønsker valg. Lena blev valgt for 1 år.
Revisorsuppleant: Claus P. ønskede genvalg og blev valgt for 1 år.
Kredsrepræsentant til repræsentantskabsmødet: Bestyrelsen indstillede Michael og Jytte.
Lea: Syntes at en fra BHU skal med. Stemmer på Randi.
Randi: Ønskede at stiller op.
Jytte: Vi plejer ikke at have nogen med fra BHU og AU. Det vil være pænt at Randi at trække sig, da hun var
med sidste år og er der i år som repræsentant for Hovedklubben, dog ikke med stemmeret.
Randi: Mener hun har arbejdet meget for klubben i mange år. Vil meget gerne repræsentere kreds 30 og
have stemmeret.
Erik gennemgik stemmereglerne.

Der blev herefter stemt med følgende resultat:
Michael fik 18 stemmer, Jytte 11 stemmer og Randi 17 stemmer.
Michael og Randi repræsenterer kreds 30 til Repræsentantskabsmødet.
Eventuelt:
Michael ønskede at se Finn, Claus L, Svend og Finn som fik udleveret rødvin for hjælp med at med
nedrivning og nedpakning af klubhuset. Derefter Erik, Per og Kim fik udleveret rødvin. Derefter Lone,
Susanne J, Annette, Claus P. og Lone, og flere andre, som ikke er her i dag. De får deres rødvin senere.
Michael takkede endnu engang for hjælpen.
Randi spurgte til motorvejsudvidelsen og hvor meget det kommer til at genere os. De kører bag om vores
nye plads. Har måske fået besked af kommunen om at holde sig væk, oplyser Michael.
Per: Måske kan man ”tale” med dem om at køre forbi pladsen med et par maskiner og hjælpe os med det
tunge arbejde. Dette arbejdes der videre på.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen sluttet kl. 21.10.

Susanne Jensen
referant

