
Generalforsamling i Kreds 30 den L/2-2AL2

Formanden bød velkommen.

a) Valg af dirigent: Bent Andersen blev enstemmigt valgt.

Han konstaterede, at der er lovligt indkaldt i kredsbladet, som udkom i december.

Der er 20 stemmeberettigede m6dt op.

Bent Andersen konstaterede, der i dagsordnen mangler valg af revisor og

revisorsu pplea nt.

b) Valg af stemmetællere: Dorrit og Erik blev valgt.

c) Beretning: Per supplerede beretningen, som er trykt i kredsbladet for december.

Nina SchiØtt og Poul Pedersen og Erik Jensen og Randi Salzwedell skal have 10 års

nåle.

25 års nål: Per ogJytte Christiansen

Omkring pladsen kunne Per supplere, at vi skal flytte, formentlig til Rørmosen. Her

er dog nogle udfordrin ger, fqr det kommer til at ligne en træningsplads. Der

arbejdes på en ekspropriationssag med Bane Danmark.

Der har været afholdt DM, som var en stor succes. Stor ros ti! styregruppen samt alle

hjælperne osv.

Der var Landsdelsskue kort tid efter. Det var ikke så stor en succes. Alt gik galt.

Vejret, deltagerantallet osv. Der var indkøbt alt for meget mad, da man havde

regnet med mange flere deltagere.

Tak til Dorrit, som også ønskede et TAK.

Jytte supplerede, at der var et overskud på Landsdelsskuet og man har indkøbt

rygnumre for dette overskud.

Beretningen godkendt enstemm igt.

d) Kassererens forelæggelse af regnskab:



Lena gennemgik regnskabet. Det er sidste gang vi får tilskud fra Greve Kommune.

Hun henstillede, at vi tanker via OK og tilmeldes Kreds 30. Så giver OK nemlig

klubben et tilskud af det tankede.

DM givet et plus på ca. 7.000 kr. Under BHU-posten ligger kursus, indkøb af jakker,

trænerseminar m.v.

Nicki spurgte til, om nogen har søgt tilskud for deltagelse i DM.

Lena oplyste, at det er der ikke.

Jytte supplerede vedrørende sponorat til veste.

Randi oplyste, at bestyrelsen tager fat på gennemgang og unders6gelse af vores

store el-forbrug.

Robert oplyste, at der tit er lys på banen om aftenen. Man kunne måske sætte uret

fra 3 til 2 timer. Vedrørende DM kan det oplyses, at kammeratskabsaftenen kostede

en del, da der ikke kom nær så mange som, der var indkøbt til. Vil tro, at vi mistede

omkring 15-20.000 kr. på denne aften.

Jytte foreslog, at man sætter uret på 4 timer, når vi har træningsaften.

Lena fortsatte gennemgangen af regnskabet med Status.

Jytte spurgte hvad DM Periodeafgrænsning er for noget. Lena oplyste, at det er for
"deltagere" af forrige års DM, så de kunne se hvordan og hvorledes et sådant DM

skulle afholdes.

Regnskabet enstem migt godkendt.

f) Valg:

Kredsnæstformand Hanne ønsker genvalg. Hanne Garnæs blev genvalgt for 2 år.

Kredssekretær Lenette JØrgensen ønsker ikke genvalg. Finn Hansen blev foreslået.

Finn Hansen blev valgt for 2 år.

Kasserer Lena Mortensen ønsker ikke genvalg. Annette Petursson blev foreslået.

Annette Petursson blev valgt for 2 år.



2 suppleanter: Nuværende Randi Salzwedell og Jytte Christiansen. Per foreslog Jytte

Christiansen og Susanne Randa. Jytte Christiansen blev valgt som 1. suppleant og

Susanne Randa som 2. suppleant. De blev begge valgt for L år.

Revisor Marianne Kronborg ønsker ikke genvalg. Lena Mortensen er foreslået. Lena

valgt for l- år.

Revisorsuppleant Klaus Pedersen har ikke givet skriftligt tilsagn. Liisbeth Haurum

blev foreslået. Liisbeth blev valgt for 1 år.

g) Kredsrepræsentanter til repræsentantskabsmødet:

Per Christiansen og Randi Salzwedell blev foreslået. De blev enstemmigt valgt.

h) Eventuelt:

Randi bad Per forklare om det nye tiltag med at tage tilhørere med til repræsentant-

skabsmødet.

Per forklarede, at der var mulighed for at medbringe tilhørere til mØdet, og det

benytter Kreds 30 sig af.

Hanne Garnæs, Susanne Randa, Michael Gjerløv og Jytte Christiansen tager med

over som tilhørere for at opleve, hvad der foregår på et sådant møde.

Kirsten spurgte til, om man har vendt i bestyrelsen om Hedeland kunne være en

mulighed for en ny træningsplads.

Per oplyste, at man blandt andet er blevet tilbudt noget i Tune, men at det ikke har

været optimalt.

Liisbeth spurgte til, hvor repræsentantskansmØdet afholdes. Per oplyste, at mØdet

afholdes iOdense.

Robert oplyste, at RC Centret var lydhør for at dele plads og klubhus. Det burde man

drøfte med Greve Kommune.

Michael oplyste, at vandreservoiret bliver nedlagt, da banen skal ligge der, så der er

ikke plads til os. Mente at området er blevet kloakeret.



Klaus spurgte til "svinget'', som altid ligger under vand. Per oplyste, at Vej-

direktoratet forventer at lave det primo 20L2.

James har tilbudt at lave et præmieskab, men sætter projektet i bero, indtil vi er på

plads igen efter flytningen.

Jytte oplyste, at vi har fået tildelt et Landsdelsskue, men det burde reelt være

Skovbo's, som har jubilæum iår. Så det bliver måske ikke os, der skal afholde det

alligevel.

Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden.
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