
Generalforsamling i Club 101 
Onsdag 09. juni 2008

KDY’s lokaler, Rungsted Havn

Til stede: 
DEN: 2, 45, 48, 50, 95, 134, 300, 335, 358, 400

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lars Ranggaard DEN 358 som blev valgt med applaus.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, - dog ikke skriftligt. Det 
betyder, at hvis der er invendinger må vi erklære generalforsamlingen ulovlig

Der er ikke 1/3 tilstede så vi kan ikke beslutte ændringsforslag

2. Formandens beretning

    Beretningen kan findes på Klubbens hjemmeside
     
     Louis: På Kissers vegne roste bestyrelsen specielt formanden for en god indsats
 
    Jan Eggers: Man kunne måske få inspiration til nye ideer i klassen ved at se på andre klasser 

med succes

    Beretningen blev godkendt med applaus
    

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Kasper Bonnevie gennemgik regnskabet og fremlagde budget for næste år.

Den 2, Louis – smokjakker – der er solgt for få !!
DEN 358, Lars – lav reklame på hjemmesiden
DEN 95, Jan – mente at afvigelsen var alt for stor i forhold til det budgetterede og var 
bekymret for fremtiden – udgifter må svare til indtægter
DEN 134,Nicolai og DEN 45, Kasper: vi er blevet bedt om at bruge flere penge – det har vi så 
gjort til bedste for klubben

Regnskabet blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen foreslår uændret kr 400 i kontingent for næste år
      Passive medlemmer kr 200

Dette blev vedtaget

5. Behandling af indkomne forslag

     Bestyrelsens foreslår at klubben ændrer regnskabsår så det følger kalenderåret      1.januar 
til 31. december:

1) Vedtægterne pkt. 4
(her mangler beskrivelse af ændring)



2) Vedtægterne pkt. 4
             (her mangler beskrivelse af ændring)

3) Vedtægterne pkt. 5
             (her mangler beskrivelse af ændring)

DEN 2: lyder fornuftigt

For stemte: 10
Imod: ingen
Stemte ikke: 0

Forslaget blev således vedtaget da 1/3 af medlemmerne var tilstede (skal verificeres) !!!!!!!

Jan Eggers henstillede til at Generalforsamlingen blev lagt tidlig i året
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

På valg er:Sussie og Nicolai og Lars. Alle er villige til genvalg. 
    Alle blev valgt med applaus.

   
Som suppleant foreslog bestyrelsen Karsten – DEN 52 ??

    Han blev valgt med applaus.

    7.  Valg af revisor og suppleant

Jan Eggers DEN 95 fortsætter gerne og blev valgt med applaus

Som revisor suppleant blev valgt Louis – DEN 2.

8. Eventuelt

     DEN 2 Louis – vi bør gøre noget for at få flere medlemmer –
     DEN 358 – skal man kunne ’hoppe af og på’ som medlem?
     DEN 400 – vi skal aktivere dem vi har i forvejen og dermed motivere til 
     fortsat medlemskab

Formanden takkede afslutningsvis dirigenten for et godt ledet møde

Således oplevet!

Steen Hviid Lars Ranggaard
Referent Dirigent


