Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling d. 30. april 2015 kl. 19.00 i dojoen.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
§12

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
Valg af stemmetællere og dirigent
Forelæggelse af bestyrelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
a. Valg til bestyrelsen - (Formand, sekretær og et alm. medlem)
b. Valg af suppleanter, begge iht. §5
c. Valg af revisor og revisor suppleant iht. §17.
d. Eventuelt.

1.

Varsel for generalforsamling er sket rettidigt ved opslag i dojoen.
Indkaldelsen er godkendt. 9 stemmeberettigede medlemmer fremmødt + 1 uden
stemmeret

2.

Nicolai Bakker og Anders Bjørk er valgt til stemmetæller.
Kim Rasmussen er valgt til dirigent og referent.

3.

Bestyrelsens beretning forelagt af formanden og godkendt enstemmigt.
Klubben har pr. 31.12. 2014 37 aktive medlemmer på 3 hold. Dog er vi d.d. 30 aktive.
Nikolai supplerede orientering om at hold 6-8år trænes af Sonny med Michael som
hjælper fremover. Holdet fungerer stabilt. På længere sigt kan vi få succes med flere
børn og sociale aktiviteter som wii og spisning.
Elever på 8-12 der har udfordrende elever skal opnås på speciel vis for at trænge ind
til dem med judo.
På senior og ung. holdet har der været større frafald i år pga. skader.
Judoen sidder hvor den skal.

4.

Det reviderede regnskab beretning forelagt af formanden i kassererens afbud og
herefter godkendt enstemmigt.
Den fremlagte regnskabs kopi havde kun kassereres og revisors underskrift.
Formanden har dog underskrevet regnskabet på forudgående bestyrelsesmøde 8.
april 2015. Det fuldt underskrevne regnskab frembringes herefter til referatet.
- Indestående beløb er pr. 31.12.2014 er kr. 70.891,75.

5.

Forslag
- Bestyrelsen havde stillet forslag til behandling. Forslaget vedrører ændring af
vedtægten, §5 stk 1 om tegningsberettigelse han forestås af hhv. fmd., næst. fmd.
og kasserer i forening, samt definering af en næst. formand i stedet for et af de
menige medlemmer. Endvidere et nyt stk. 5 i §5 om formandens afgang i utide.
§ 4, Nyt stk. 3: Aktive medlemmer over 16 kan stemme på generalforsamlingen.
Aktive medlemmer under 16 kan repræsenteres af deres forældre på
generalforsamlingen.
o Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 Den nye vedtægt fremlægges ved førstkommende møde.
 Bestyrelsen konstituerer selv en næst. formand på første møde.
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6.

Kontingentet fastsættes til flg. satser, indlagt DJU licens beløbet i opkrævningen.
Kontingentet er for den hele sæsonen udgør: børn under 12 år er kr. 700,-/år.
Unge mellem 12-17 år kr.800,-/år. For voksne over 18 år kr. 1075,-/år.

a

Valg til bestyrelsen;

b.

Fmd.
Sekretær.
Kasserer
Medlem 1
Medlem 2
Suppleant

Kim A. Rasmussen
Sonny Andersen
Colette Nørmark
Anders Bjørk
Nicolai B. Bakker
Kristian Humlegaard

Genvalgt
Ikke på valg
Genvalgt
Ikke på valg
Genvalgt
Nyvalgt

c.

Revisor
Helle Jørgensen
Revisor supl. Stephen Bakker

Genvalgt
Nyvalgt

d.

Eventuelt:
Kristian ville høre om træner teamet har mulighed for deltagelse til stævner.
Anders supplerede med synspunkter om emnet.
Nicolai kommenterede de få tilfælde, hvor der har været nogen til stævner.
Coaching snak om det mulige fra trænerne. Kim nævnte tidligere praksis og forhold.
Nicolai nævnte at et kamphold kan bestå af kæmpere fra flere klubber.
Børneholdet afsluttes i uge 24 og graduering holdes i maj måned.
Michael nævnte at der er en fejlagtig opfattelse blandt forældre om at judo er en farlig
sport.
Kim nævnte at ”elevatortalen” skal være klar når muligheden byder sig og nye folk
skal vide noget om judo.

ref. Kim Rasmussen

Dirigent________________________
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