NGIF GYMNASTIK & ATLETIK

Referat af Generalforsamling
Dato. 16.3.2019 kl. 10.00
Sted. Skovparkhallens Cafeteria
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Formandens beretning & efterfølgende godkendelse
Aflæggelse & godkendelse af kontrolleret regnskab.
Orientering om budget for 2019.
Behandling af indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen. (Bestyrelsen konstitueres efterfølgende)
Eventuelt.
Info om hjemmesiden ved kassereren.
Leve for NGIF.

1. Valg af dirigent.
Frank Vikkelsø blev valgt og han konstaterede at generalforsamlingen er rettidig
indkaldt.
2. Formandens beretning & efterfølgende godkendelse.
Formanden aflagde sin beretning. Beretningen er godkendt
3. Aflæggelse & godkendelse af kontrolleret regnskab.
Kassereren gennemgik det uddelte regnskab.
Lise Lisberg spurgte hvem der skulle have feriepenge. Det er den tidligere daglig
leder.
Spørgsmål til anbringelse af pengene. Lars svarede at banken stod for anbringelse
af midlerne og at den ekstra konto er til bankens brug ved køb og salg af værdipapirer.
Spørgsmål om kontrollen af regnskabet. Carl svarede at det var stikprøve kontrol
af bilag, da det ikke er muligt at kontrollere alt
Carl om køb og salg af værdipapirer: Vi skal som idrætsklub ikke spekulere med
medlemmernes penge. Det gør vi heller ikke. Vi geninvesterer kun
Dorte Nørgård. Vi skal geninvestere vores penge. Kontrol af om medlemmerne har
betalt. Bestyrelsen bør have en snak om at gøre det mere effektivt.
Michael Damgaard spurgte ind til om vi havde automatisk indmelding år fra år. Det
har vi ikke.
Lene Sørensen. Hvorfor er der forskel på beløbet i aktiver og passiver? Det er
kurstabet. Det er en bogføringsfejl.
Regnskabet er godkendt.
4. Orientering om budget for 2019.
Kassereren gennemgik det udleverede budget.
John spurgte ind til hvorfor det budgetterede overskud er mindre.
Finn Kristensen, Carl Halls, Inger Bank mente at instruktører fik for meget i løn når
de fik også dragter og kontingentfri. Specielt på løbehold. Bestyrelsen vil drøfte
dette.
Vibeke Eriksen: Det nye konkurrencehold hvordan bliver det finansieret. Det løber
rundt i sig selv. Kontingentet vil blive 2000,-.

Lene Sørensen: Man skal passe på at det ikke bliver for billigt. Det kræver specialister at træne et konkurrencehold.
Nina Stisen spurgte til posten Telefon og alt ang. internet. Hjemmesiden gør at vi
får højere udgifter til internet.
Lene Sørensen: har bestyrelsen regnet med en kontingentforhøjelse. Ja, det stiger
med 25,- for alle.
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
Følgende er på valg:
Lars Trustrup
:
Er villig til genvalg
Anne-Marie Schûrmann
:
Ønsker ikke genvalg
Joan Pedersen
:
Suppleant - er villig til valg til bestyrelsen
Jaris Juul-Jørgensen
:
Suppleant - er villig til valg til bestyrelsen
2 suppleanter – bestyrelsen indstiller Anne-Marie Schûrmann
Vibeke Eriksen og Lene Sørensen valgt til stemmetællere.
Lars Trustrup er valgt.
Joan Pedersen er valgt.
Jaris Juul-Jørgensen er valgt.
Anne-Marie Schûrmann er valgt til suppleant.
Dorte Nørgaard er valgt til suppleant.
7. Eventuelt.
Info om hjemmesiden ved kassereren.
Vi får nyt medlemssystem og Conventus udgår.
Orienterede om fremgangsmåden ved indmelding.
Der bliver en medlemsside hvor man kan tilmelde sig til nye hold, rette data mv.
En instruktørside hvorfra man kan sende e-mail, sms mv.
Administrationsside.
Der kommer et rigtigt regnskabssystem der snakker sammen med medlemsdelen.
Lene Sørensen og Nyborg idrætssamvirke afholder Hjertestarterkursus og Førstehjælpskursus.
Carl Haals. Vi skal pakke startnr. til det kommende Royal Run.
8. Leve NGIF.
Der blev råbt leve for NGIF.
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