Referat ordinær generalforsamling Egebjergklubben 2. marts 2017 kl 19:30
Der var mødt 23 medlemmer til generalforsamlingen, inkl. bestyrelsen.
1) Valg af dirigent

Erik Hagen blev valgt, og konstaterede generalforsamlingen var korrekt indkaldt.
2) Fonnandens beretning

K

Fonnand takkede Finn Madsen for arbejdet med Blad mv.
Derudover takkedes Ulla Houe, Lilli Jakobsen, Leif Poll, og Inge Pedersen for arbejdet for egebjergklubben.
Forhåbentlig vil de forsætte med at hjælpe klubben med arrangementer.
Der var gavekort til de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Se den vedhæftede skriftlige beretning fra fonnanden (kommer på
).
Beretning blev godkendt med akklamation.
3) Regnskab 2016

Kasserer: Det koster ca 6,30 kr. per blad pr. hustand inkl. distribution.
Sidste år var der noget diskussion om forsikring af bude. Det viste sig vi var registreret som sportsklub, og
det var vi jo ikke, så forsikring blev billigere.
Det var ikke en intention med så stort overskud som vi k i år, men det blev det i år takket være en del
vellykkede arrangementer.
Bestyrelsen bestræber sig på at tilskud for grundejerforeningeme ca. dækker underskuddet på bladet.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4) lndkomne forslag

- Der var ingen indkomne forslag.

5) Budget 2017

Driftsudgifter er reguleret lidt op, så det passer bedre med det seneste års udgifter.
Budget blev godkendt med akklamation
6) Valg bestyrelse + suppleanter

Nyopstillet Daniel Ravnsgård (Bøndermosevej 4) : valgt med akklamation.
Erik G. Pedersen og Lisbeth Navntoft på genvalg : begge valgt med akklamation.
Der er stadig en ledig plads i bestyrelse, da der kan være op til 8 medlemmer.
Til suppleanter opstillede og blev valgt: Mette Herold Pedersen (Bøndermosevej 3), Rikke Sejer Ravnsgård
(Bøndermosevej 4), Nina l Caspersen (Egebjerghuse) , Benny Lyng Rasmussen (Dyndsagervej). Jøm
Steen Jensen (Rydtoften).
7) Valg revisor.

Lone Tegner genopstiller, og revisorsuppleant Lis Folke. De blev valgt med akklamation.

s) Evt.
Lone Tegner: Ros for at økonomi gået godt, og arrangementer der er gået godt. Ris til sekretær: hjemmeside
mangler email og tlf på de enkelte medlemmer i bestyrelsen.
André, Jan,... en del snak om hjertestartere. Problem det koster penge, inkl udendørs skabe.
Frank: batteri til hjertestarter holder ikke evigt.
Jan: det koster ca. 1000kr at få skiftet, og det skal man selv betale.
Erik Hagen: vi ”plejet” at invitere kommunalbestyrelse til møde om efteråret. Det skal ”bestilles” i god tid!
André: en opgave for den nye bestyrelsen at invitere alle valgbare til kommunalbestyrelse.
Jørgen Bragge: om fastelavn i gamle dage hentede man bøm med hestevogn.
Mette foreslog at man kunne lave et fastelavnsoptog.

Dirigent lukkede med at vi skulle være glad for de nye i bestyrelsen, og formanden k ordet til afsluttende
bemærkning.
André: Om hvor mange vi kan være til fastelavn. For der måtte geme være mere end 48 billetter, men
problemet er at få plads til alle, inkl. de voksne der følger med.
.f

..f:f'

/fr!

3'

-3:.

Erik Hagen, dirigent
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Frank Damgaard, referent

