GRIN DST ED BADM IN T ON K L UB
7200 GRINDSTED

Generalforsamling den 11. marts 2010 kl. 19.15 i Lyngbowl
Erik Thøgersen bød velkommen til generalforsamlingen og bad
forsamlingen rejse sig og mindes Søren P. Hansen, som døde i
oktober 2009
Referat
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Indkomne forslag
5. Behandling af budget
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af 2 revisorer og
revisorsuppleant
11. Evt

Kjeld Kaad Hansen valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet og beslutningsdygtig
Erik Thøgersen aflagde beretning, som omhandlede følgende hovedpunkter:
Status,
Økonomi,
Lederpleje,
Sponsor,
Håndbogen
Hjemmeside/klubblad
Klubsamarbejde,
IKC/Magium
Visionsseminariet
Beretningen – samt udvalgsberetningerne kan ses i deres fulde
ordlyd på klubbens hjemmeside.
Efter en meget kort debat blev beretningen enstemmigt godkendt.
Tom Michelsen gennemgik det reviderede regnskab. Som balancerede med 542.822 kr. og viste et overskud på 295.411 kr. og forklarede, at det store overskud skyldtes overgang til nyt regnskabsår.
Det reelle overskud ville formentlig være omkring 50.000 kr.
Regnskabet enstemmigt godkendt
Ingen
Det fremlagte budget, som viste et underskud på 75.000 kr. blev
enstemmigt godkendt
Erik Thøgersen genvalgt med akklamation
Ikke på valg
Karsten W. Hansen genvalgt
Lars Jensen valgt for 1 år
Da der ikke var forslag til det sidste medlem af bestyrelsen, fik denne mandat til selv at finde et nyt bestyrelsesmedlem
1. Charlotte Mohr og 2. Lars Mikkelsen valgt
Keld Kaad Hansen og Erik Schoubo genvalgt
Revisorsuppleant Svend Christensen
Karin Dahl spurgte til det påtænkte formiddagsbadminton for motionister. Kaj Kristensen svarede, at det ville træde i kraft i sæsonen
2010//11
Erik Thøgersen takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer Lonnie
Lorenz og Kurt Laursen for deres arbejde i bestyrelsen

Erik Thøgernsen uddelte klubbens flidspokal til Lonnie Lorenz og
GKSI-pokalen til Chalotte Mohr.
Lonnie Lorenz takkede Charlotte Mohr for hendes arbejde i USU.
Kl. 20.30 kunne Kjeld Kaad Hansen afslutte genralforsamlingen og
takkede for god ro og orden

Referent: Kurt Laursen

