Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00.

Valg af dirigent: Nicolai
Stemmetællere: Sebastian, Anders.
Stemmetallet er 9.
Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bestyrelsens beretning.
Forlæggelse af revideret regnskab.
Indkommende foreslag.
Fastsættelse af kontiengent
Valg til bestyrelsen
Evt.

Bestyrelsens beretning:
Se bilag 1. (formandens beretning)
Dette er formandens beretning ikke bestyrelsens beretning.
Der stemmes om beretningen: Resultatet er 9 stemmer (enstemmigt).
Forlæggelse af revideret regnskab.
Fremlægges af kim.
Kim forklare 16 bilagsposter først er blevet indregnet i år alt i alt 18 måneders bilag fra kims
side.
Se bilag 2.
Noteres der er en fejl mht. årstal.
Kim forklarer diverse udlæg.
30 poster har ikke været afregnet hos Kim og der konstateres at samarbejdes mellem Kim og
Colette ikke har været optimalt.
Debat omkring regnskabet / indvendinger:
Tilskuddet på 30.000 burde måske stå under indtægt da den står som udgift.
Samarbejdsvanskelighederne mellem Kim og Colette kommenteres med fra Nicolai at både
Colette og Kim har været lige gode om det.
Ingen øvrige kommentarer.
Der stemmes om godkendelse af regnskabet: Resultat er 9 stemmer (enstemmigt).
Indkommende foreslag.

Ingen modtaget
Fastsættelse af kontingent.
I år er kontingentsatserne følgende:
Børn 6-8 år, kr 400,-/år
Børn 9-12 år, kr 700,-/år
Ungdom 13-17 år, kr 800,-/år
Senior +18 år, kr 1075,-/år
Det stemmes om at kontingentsatserne forbliver uændret: Resultatet er 9 stemmer (enstemmigt).
Valg til bestyrelsen.
§ 5 i vedtægterne er der I år er kasser på valg og næstformand samt en Suppleant
Vores kasser Colette stiller ikke til genvalg så der er en ledig post.
Næstformand Nicolai stiller til genvalg
Suppleant Kristian stiller til genvalg.
Valg af revisor samt revisor suppleant skal der stemmes om hvert år.
Colette oplyser at hun vil hjælpe den fremtidige kasser til at komme ind i sagerne.
Valg om kasser
Ingen stiller op til valg.
Valg om næstformand
Nicolai er genvalgt ingen andre stiller op
Valg om suppleant
Kristian er genvalgt ingen andre stiller op.
Det stemmes: Resultatet er 9 stemmer (enstemmigt).
Valg om revisor.
Stephen vælges som revisor.
Valg om revisor suppleant.
Helle ”smørres” til genvalg.
Interne konstituering omkring kasser post tages internt i bestyrelsen.
Evt.
Forslag af Anders:
Billagshåndtering bør skærpes som i andre foreninger.
Kim tager kritikken til sig og vil love at der ordnes bilag som kun er 1 måned gammel.
Der sættes en praksis i bestyrelsen.

Kommentar fra Niels:
Strategi og planer for næste år?
Bla. Har Niels hørt fra ”pigerne” at de ikke bryder sig om at blive mosslet af de store.
Evt. Sætte strategier for hvordan man undgår medlems dyk
Mere synliggøre hvad det er der er vores mål eller hvad vi vil.
Samt synliggøre mere at vi er mangfoldige og der skal være plads til alle.
Et eksempel var at for 2 år siden var der ca 22 på måtten modsat nu hvor vi er med faldende
medlemstal.
Kommentar fra Anders:
Efterlysning af arrangementer i klubben, ikke mindst for børnene
Dette punkt er på dagsorden på det kommende ”Træner seminarium” i forbindelse med
planlægning af næste sæson.
Kommentar fra Kristian:
Kampholdet, kan vi samarbejde med naboklubber evt. for at komme ud og kæmpe igen.
Hvad skal der ske mht. kampe?
For lidt aktivitet for medlemmer der gerne vil kæmpe.
Målet er at komme noget mere ud, dog har vi ikke løsningen på hvordan men målet er at vi skal
mere ud og kæmpe (for dem der gerne vil).
Masters (+30) turneringer er mere og mere fremme og findes også.
Kommentar fra Kim:
Om en måned er der arrangeret en grill aften 21 maj, grill og hygge.
Kommentar fra John:
Punkter til dagsorden skal afleveres senest 6 dage før b.la. Nævner John at emnet kampholdet
måske godt kunne have været på dagsorden, da emnet kan være en tidsrøver.

Generalforsamlingen stoppet kl 21.30 og er hermed lukket.

