Ordinær generalforsamling i Samsø Fitnesscenter
20. marts 2018
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Ledelsens beretning for det forløbne år og visioner for fremtiden
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
5. Forslag fra bestyrelsen
Eksklusion af medlem jvf. foreningens vedtægter §7
6. Valg af 3 medlemmer til ledergruppen
Forslag fra bestyrelsen:
Tina Gylling, Nicolai Madsen og Maria Jeppesen Jensen
7. Valg af to suppleanter (på valg hvert år)
Forslag fra bestyrelsen: Bent Tovgaard og Morten Stjerne
8. Valg af 2 revisorer (skiftevis på valg hvert andet år)
Forslag fra bestyrelsen: Agnete Kjeldahl
9. Eventuelt

Generalforsamling i Samsø Fitnesscenter d. 20-03-2018 kl 18.30

27 medlemmer var mødt op.
1. Dirigent Flemming Mølgaard fra DGI
Stemmetæller Lars Jeppesen
Referant Christina Løjborg Rasmussen
2. Maria Jeppesen afgiver ledelsesberetning samt visioner for fremtiden.
Godkendt.
3. Tina Gylling har gennemgang af regnskab. Der er et medlem der har spørgsmål til hvad
personaleudgifter indebærer.
Godkendt.
4. Ingen indkomne.
5. Maria Jeppesen fremlægger begrundelse for eksklusion af bestyrelsesmedlem Mogens
Larsen.
Der stemmes om eksklusion:
Ja: 25 stemmer
Blank: 2 stemmer
Punkt 5 er hermed vedtaget.
6. Forslaget er godkendt.
7. Forslaget er godkendt.
8. Forslaget er godkendt.
9. Endagsbillet på 50 kr. er dyrt mener et medlem. Tina Gylling svarer på dette.
Der er spørgsmål til hvad et 3 mdr. medlemskab vil koste. Svaret er at det ikke er fastlagt
endnu.
Budget: er nyanskaffelser med i budget. Svar: ja det er indregnet.
Bestyrelsen og instruktører går jævnligt maskinerne igennem, samt vil rigtig gerne modtage
henvendelser fra medlemmerne hvis de opdager et problem med en maskine.
Flemming Mølgaard runder generalforsamlingen af, hvor han samtidig benytter lejligheden
til at informere kort om hvad vi som forening kan bruge DGI til bl.a i forbindelse med
forsikring.
Maria Jeppesen siger tak for i aften.

