Referat fra Sorø Generalforsamling d. 26. april 2017

Referent : Lone Blume

Dagsorden.

1.

Valg af dirigent.

2.

Formandens beretning.

3.

Aflæggelse af regnskab.

4.

Fastsættelse af kontingent og spilleafgift.
Bestyrelsen foreslår kontingentet forhøjet m. 50. kr. Spilleafgift uændret.

5.

Indkomne forslag: Forslag til behandling på generalforsamlingen indleveres sen. 3/4.
Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring. Se bilag.

6.

Valg af formand.
Ib Larsen modtager genvalg.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Gitte Nielsen, Lone Blume og Kai Korskilde er ikke på valg.
Anne-Grete Andersen, Jens Wamsler og Peter Henrik Rasmussen er på valg.
Anne-Grete og Peter modtager ikke genvalg. Jens modtager genvalg.

8.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Tim-Vibe Hastrup modtager genvalg som revisor.
Erik Skov modtager genvalg som revisorsuppleant.

9.

Eventuelt.

Ad 1:
Erik Skov valgt med akklamation.

Ad 2:
Formanden aflagde fyldestgørende beretning som forsamlingen modtog med akklamation.
Anne Grethe Rasmussen ønskede, at klubben forsøger af få lavet en automatisk viderestilling fra
gammel site til nyt site. Den nye hjemmeside findes her: SorøBridgeklub.dk
Formandens beretning findes som dokument på klubbens hjemmeside. Klik her.

Ad 3:
Jens knyttede et par kommentarer til regnskabet – og svarede beredvilligt på spørgsmål fra
forsamlingen. Regnskabet blev modtaget med akklamation og kan downloades fra klubbens
hjemmeside. Klik her.

Ad 4:
Forslag om kontingent forhøjelse vedtaget.

Ad 5:
Bestyrelsen stillede 3 forslag til vedtægtsændringer. Se forslagene - Klik her.
Forslagene enstemmigt vedtaget.
Anne Grethe Rasmussen foreslår, at man desuden udsender indkaldelse til generalforsamlingen på
mail. Forsamlingen besluttede, at man fik nok påmindelser som det er nu.

Ad 6:
Ib Larsen genvalgt som formand under stor akklamation.

Ad 7:
Anne-Grete Andersen og Peter Henrik Rasmussen blev takket for deres indsats i bestyrelsen. Anne
Grete modtog en kurv og blomster for sin mangeårige indsats.
Jens Wamsler genvalgt – akklamation.
Mette Grove & Jens Erik Jensen blev valgt til bestyrelsen - akklamation.
Ad 8:
Tim Vibe-Hastrup blev valgt som revisor
Erik Skov blev valgt som revisor suppleant.

Ad 9:
Henrik Ravn bad om ordet og takkede Sorø Bridgeklub for den forgangne tid og meddelte at han
rejser til Jylland og dermed forlader han Sorø Bridgeklub.

Anne Grethe Rasmussen anmoder alle om, at vi forsøger at finde nye/kommende bridge spillere.
AGR fortalte samtidig lidt om FUNBRIDGE - og anmodede om, at vi besøger siden. Lone vil
opdatere klubbens hjemmeside med oplysninger herom.
Lone takkede, på vegne af samtlige medlemmer, såvel Ib som Jonna for deres store engagement i
klubben og for det kæmpe arbejde de har lavet indtil nu.
Jonna modtog en lille buket roser og Ib modtog 2 flasker vin samt et gavekort til ”byen”.

Dirigenten takkede for god ro og orden og ønskede at fortsætte Ib Hahns måde at lukke forsamling
på. Dette glædede forsamlingen og der blev udråbt et Sor-Leve for Sorø Bridgeklub.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.10

_______________________
Sorø, d.

______________________________________
Dirigent underskrift

