Referat af generalforsamling d. 14.11.2017.
Sted: Profilvej 8, 6000 Kooldng.ע
19.00

Vi snakker om generalforsamlingen skal udsættes
pga. manglende fremmøde!

Beslutning:
Der er egn.hed om at afolde
.egeralforsamlng.egע

Pkt. 1

Emne: Da.sordeg,
•Val. af dnrn.egtע

Beslutning:
Jag Fedderseg

Pkt. 2

•Formagd afæ..er rapportע

Beslutning:
Formagdeg fortæller at det har
været et .odt år o. at hag vnl
uploade rapporteg på
websndegע

Pkt. 3

•Fremlæ..else af re.gskabע

Beslutning:
Formagdeg fremlæ..er
re.gskab på storskærm o.
fortæller hvad der er bru.t
peg.e på, rep עaf traktor o.
agdet maternel samt dnvע
vedln.ehold עTrægng.s
ugdervnser, fa.poster osvע

Pkt. 4

•Behandling af indkommende
forslag/vedtægtsændringer: ingen forslag

Beslutning:

Pkt. 5

•Valg af evt. formand, bestyrelsesmedlemmer,
revisor og kørerepræsentant.

Beslutning:
Iag Fakseg .egval.t
Bjarge Magzur .egval.t
Brnag Larseg .egval.t
Lars Isakseg gyval.t

Pause
Kol ע20ע00

•

Pkt. 6

•Evegtuelt
•Lncegs agsvarln.ע

Beslutning:
Jag Fedderseg vnl ta.e sn. af
deg del, meg er nkke eg del af
bestyrelsegע

•Steeg forslår ekstra bageklar.ørng.s persogelע

Thomas Søregseg vnl hjælpe
med klar.ørng. af bageg n det
omfag. hag kag få det tl at
passe ngd n hags kalegderע
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Steeg vnl lave eg plag for
bageklar.ørng.ע
•Der er forslået fa.poster udefra da det altd er
svært at få fa.poster fra e.ge rækkerע

Dobbelt bookgng. af samarntter
eller spejdere tl fa.poster
blnver forslåetע
Thorknld vnl stå for at skafe
fa.posterע

•Der sgakkes om hvordag vn kag blnve mere
attraktve så vn kag få fere medlemmerע

Eg gy, sjov o. spægdegde bage
kugge være eg løsgng.ע
Bestyrelseg vnl arbejde på at
figde eg dato hvor der kag blnve
ngdkaldt tl eg møde ag. עbage
forgyelseע

•Sebastag forslår at vn skal lave go.le fere socnale Der er egn.hed om at figde eg
tlta. עThorknld forslår eg julefrokostע
dato hvor vn skal lave eg
sammegkomst hvor vn sgakker
om tlta.ע
•Ole Larseg- OC Racng. kom med eg lnste med
kommegtar o. forsla. som blnver la.t op på websndeg sammeg med referatetע

Der blnv eg .egerelt stemgng.
for at vn skulle købe eg
.ravemasknge n stedet for eg
agdeg traktorע

•Iag fortæller om vn prøvet tl ngdføre eg udval.
Der var egn.hed om at se på
system for go.eg år sndeg der nkke helt rn.t. kom n hvordag vn kag nmplagtere
.ag., hag har et system fra eg agdeg klub som
dette system asapע
hag forslår at ngdføreע

Referegt: Claus E.edal
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