Referat af generalforsamling onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.00
1. Formanden byder velkommen
2. Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere:
Max Hansen valgt til dirigent, Lisa Larsson og Kirsten Tranberg valgt til stemmetællere og Kirsten
Falch til referent
3. Formanden aflægger beretning til godkendelse
Formandens beretning fremlagt og godkendt
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Regnskab fremlagt og godkendt
5. Godkendelse af budget og kontingent, gebyrer samt satser for 2018:
Budget samt kontingent og gebyrer fremlagt og godkendt
6. Indkomne forslag:
A: Ændring af klubbens navn: For 15, imod 22 og ej stemt 5
Klubbens navn er uændret Skelskør Roklub
B: Tilføjelse til §4 stk 2: Ansvarlige ungdomstrænere har reduceret kontingent, der fastsættes af
bestyrelsen: For 41, imod 0, ej stemt 1
C: Ændring af forslag til ændring af Dagsorden til generalforsamling: for 40, imod 1 ej stemt 1
Ændringsforslag til dagsorden til generalforsamling: for 40, imod 0 ej stemt 2
Vedtaget dagsorden:
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Formanden byder velkommen
Valg af 2 stemmetællere
Valg af dirigent
Valg af referent
Formanden aflægger beretning til godkendelse
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forelæggelse af budget, kontingentsatser og gebyrer for næste år til godkendelse
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
D: Ændringsforslag til kajakreglement §3 stk 5b: For 21, imod 9, ej stemt 11. Ændringen er vedtaget:
Roet mindst 80 km i kajak med K1 inden for et år efter deltagelse på kajakkursus

7. Valg af formand. Margit Geil modtager genvalg
Margit Geil genvalgt
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Peter Birk Nielsen – modtager genvalg : genvalgt
Kirsten Falch – modtager genvalg: genvalgt

Inge Marie Nielsen – ikke på valg
Charlotte Letholm – ikke på valg
Peer Letholm – ikke på valg
Nyt medlem valgt: Henrik Christiansen
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
Per Rasmussen og Ulrik Andersen genvalgt
10. Fremlæggelse af byggeprojekt og vedtagelse af at bestyrelsen kan arbejde videre med projektet
indtil endelig godkendelse ved ekstraordinær generalforsamling
Efter fin fremlæggelse blev projektet godkendt til videre planlægning: for 40, imod 0, ej stemt 2
11. Eventuelt

Godkendt den 28. februar 2018 af Max Hansen

