Referat fra generalforsamling i Motionsklubben Elefanten

For referat.
Monica Nielsen
Sekretær.

Referat fra generalforsamling i Motionsklubben Elefanten
Tilstede; 143 inklusiv bestyrelse

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 7. Marts 2016 kl 1800 på Hotel Nyborg Strand, i Nyborg med
følgende dagsorden:

1: Valg af dirigent. Forslag; Preben Larsen - valgt
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

2: Valg af stemmetællere. Lis, Kirsten, Marianne og Kjeld er valgt som stemmetællere

3: Bestyrelsens beretning. Vedhæftet. Der blev rejst et spørgsmål vedr. dopingtest - og der blev svaret at Elefanten arbejder
sammen med Antidoping Danmark

4: Regnskab. Gennemgået på storskærm af formanden. Regnskabet blev desuden delt ud ved alle borde.
Morten; Der blev stillet spørgsmål til udgiften til instruktørtøj - og der blev svaret at posten også dækkede over gavekortene til
instruktørerne. Der blev givet udtryk for at beløbet var højt.
Søren; Sponsorstøtten fra Spar Nord og Nordea er faldet meget - er der nogen særlig grund til det? - Svar; de har sagt nej til at
sponsorere i år.
Budget; gennemgået på storskærm af formanden.
Bemærkninger til budget;
Inga; Hvad sker der med ventilationen, der var alt for varmt i sommer. Svar; indsugningen var lavet forkert, og den er under
udbedring - og skulle stå klar inden det bliver varmt til sommer.
Natasja; hvem varetager rengøring - og fortsætter det med samme varetager? Svar; det gør kommunen og ja det var planen,
medmindre der er store problemer. Ole er efter dem hele tiden og forsøger at holde dem til ilden. Vores kvadratmeterpris er inkl.
rengøring og derfor kan vi ikke bare vælge et andet selskab.
Inga; Hvor tit bliver der gjort rent? Svar; 2 gange ugentligt. Inga; det er også for lidt til så mange mennesker. Svar; smid en
seddel i postkassen når I opdager mangler, så vi kan få rettet op på det med det samme.
Allan; det lyder ulækkert at der kun bliver gjort rent 2 gange om ugen. Kunne man ikke få tørret af hver dag? Svar; Frekvensen
siger ikke nødvendigvis noget om, hvor rent der er. Men vi må vurdere på det.
Birthe; Rengøringen er egentlig ok, men vi har også selv et ansvar. Der er mange der ikke påtager sig det ansvar det er, at tørre
af efter sig.
John; kunne man sætte en spritautoamt op? Svar; det var en god idé.
Rudi; Er det muligt at sætte noget skiltning op til rengøring og sprayflaskerne? - Svar; det overvejer vi.
Jan; Alt er elektrisk - kunne man ikke ligge en reminder ind på den elektroniske skærm J
Stefan; Det er logisk at der skal gøres rent oftere, når vi er flere medlemmer. - Svar; det vurderer vi på.
Marlene; Tør op efter jer, når I har trænet, ellers kommer vi til at betale mere i kontingent.
Stefan; kunne man sætte skiltning op der gør opmærksom på, at træningen foregår på eget ansvar. Svar; Der kommer sprit op
flere steder - det løser problemerne.
5: Fastsættelse af kontingent. Kontingent fortsætter uændret.

6: Indkomne forslag. Der er ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens. (Se nederst).
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Rudi; skaber det problemer ifht forsikringer? - Svar; nej, ingen problemer der.
Forslaget vedtaget.

7: Valg af bestyrelse.
Ole Molbo genvalgt som formand
Jan Jessen og Monica Nielsen genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Lis Rasmussen valgt som kasserer

8: Valg af bestyrelsessuppleanter.
Niels Overgaard og Gabriel Andersen genvalgt

9: Valg af 2 revisorer.
Preben og Bente valgt som kritiske revisorer

10: Eventuelt.
Kjeld; surt opstød; at folk melder sig til, uden at møde op. Forslår at man fremadrettet får en regning på maden, hvis man
udebliver. Svar; det er trist at folk bliver væk.. Vi overvejer hvordan vi vil styre det fremadrettet.

Ad pkt 7. Ole Molbo, Jan Jessen og Monica Nielsen er på valg. Modtager alle genvalg.
Tage Nielsen ønsker at stoppe som kasserer. Valg for 1 år af ny kasserer.

Ad pkt. 8. Gabriel Andersen og Niels Overgaard modtager begge genvalg.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 6 skal tilgå formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsens forslag.

Bestyrelsen ønsker aldersgrænsen fra de i vedtægterne anførte 16 år for træning uden at være i følge med en voksen ændret
til 15 år.

Motivering.
Vi får en del henvendelser fra 15 årlige som forståeligt ønsker at træne med jævnaldrende og ikke i følge med far eller mor.
Der findes ikke i 16 års grænsen sammenhæng mellem lovgivning, herunder kriminel lavalder, seksuel lavalder i forhold til
børneattester, eller den personlige myndighedsalder.
Bestyrelsen finder derfor ubetænkeligt at ændre denne aldersgrænse fra 16 til 15 år.

O. Molbo
Formand.

Preben Larsen dirigent.

