Gantis generalforsamling d 6/2 2017
Velkommen
1. Valg af dirigent: Jørn Mikkelsen

Valg af referent: Julie S Hansen

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, -vedhæftet bilag 1.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
Årsregnskabet gennemgås af formanden, -selve regnskabet kan ses vedhæftet som bilag 2.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
Budget for 2017 gennemgås af formanden.
Projekt toiletforhold diskuteres og generalforsamlingen accepterer at der budgetteres med 30.000
til udgift for etablering af toiletforhold. Det accepteres at det forventede årsregnskab for 2017 går i
minus med ca. 10.000 kr. (se tilrettet årsregnskab vedhæftet som bilag 3)
Budgettet godkendes af generalforsamlingen.
Forslag om at budgetterer med større overskud for stævnerne.
Der foreslås mulighed for at der gives en bonus/procent-fortjeneste hvis et medlem henter
sponsorat hjem, eller evt. forhører sig hos et firma om mulighed for indhentning af sponsorater.
4. Fastsættelse af kontingent.
Uændret: 300 kr. for familiemedlemsskab og 200 kr. for enkeltmedlemsskab.
5. Indkomne forslag, ingen indkomne forslag.
6. Valg af formand (lige år) Lisa la Cour JuliussonIkke på valg.
7. Valg af kasserer på ulige år Julie Schjødtz Hansen opstiller og vælges.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlem
Næstformand Christina Arnfalk genopstiller og vælges.
Evt. junior på valg, -ingen forslag og ingen vælges.
Suppleanter: Maria Johannesdottir genopstiller og vælges
Suppleanter: Sanne Lyngdal genopstiller og vælges
Revisorsuppleanter: Mogens Bang og Randi Nissen genvælges

Eventuelt:
Maria Sund beretter om turudvalgets tilbud. Forslag om facebookside med 1 fast månedlig tur i
lokalområdet. Mailliste til medlemmer omkring arrangementer/ture arrangeret af turudvalget.
Kommende ture:

Danakilde søndag d 11/6 ved Rørbæk sø og til gudenåens udspring.

VengedalenGlöggtur d. 26/11
Den sidste søndag i hver måned, tur i lokalområdet. Mødested annonceres på
facebookside.
Christina Arnfalk foreslår kontakt til AB pavilloner om pavillon.

Udvalgene:
Stævneudvalg: Michelle Langvad, Line Bramsen, Maria Clausen, Lisa la Cour, Maria Johannesdottir,
SanneLyngdal, Christina Arnfalk.
Turudvalget: Maria Sund, Helge Bonde, LillijanPawelczyk, Charlotte Zeuthen
Undervisningsudvalg: Lisa la Cour, Sanne Lyngdal.
Marketing/Sponsorudvalg: Maria Clausen, Jesper Purup, Line Bramsen og Lisa la Cour.

Tak for i dag

