Generalforsamling i Motionsklubben Elefanten Mandag d. 5/3 – 2018

1. Valg af dirigent Preben Larsen valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og
med de mange fremmødte også er beslutningsdygtig.
2. Valg af 2 stemmetællere Marianne og Lars valgt
3. Bestyrelsens beretning Vedhæftet – Kommentarer; Kjeld; opfordring til at lave referater fra alle
bestyrelsesmøder, så medlemmer kan følge med. Ole R; Vi gør det lidt nu; vi bruger vores facebook
side til at informere på. Ole M anerkendte opfordringen, og lovede, at der vil blive udfærdiget
mere info på hjemmeside og evt. inforskærm.
4. Regnskab – budget Gennemgået og vedtaget. Kommentar; Birthe Jensen; forslår at der næste år er
papirudgaver til gennemgang, da det er svært at se bagerst fra salen. Ole M fastslog, at der næste
år vil findes et mindre antal papirudgaver på bordene.
5. Kontingent fastsættelse Der indføres 2 nye kontingentformer; helårligt 1200 kr. og halvårlig 700 kr.
Bemærkninger; Generelt en god ide. Der er taget højde for den lavere kontingent i budgettet.
6. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
a) Valg af formand Ole Molbo modtager genvalg - genvalgt
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jan Jessen modtager genvalg - genvalgt
Monica Nielsen modtager ikke genvalg – Dan Hansen har stillet sig til rådighed – Valgt til posten
8. Valg af bestyrelsessuppleanter, Gabriel Andersen og Niels Overgaard, begge modtager genvalg –
Niels og Gabriel begge genvalgt
9. Valg af 2 kritiske revisorer, Preben Larsen og Bente Clement som begge modtager genvalg – Preben
og Bente begge genvalgt.
10. Evt. René fortalte kort om La Santa arrangement i klubben. Sørg for at booke pladser på spinning
cykler, hvis du helst vil spinne. Jakob Søndergaard kommer og holder foredrag – det kan man også
melde sig til. Der ligger program i Elefanten, med datoer, aktiviteter og så er der som noget nyt
også mulighed for at prøve kræfter med aktiviteter i vand. For medlemmer i elefanten er det gratis
at deltage. Skal man have familie eller venner med, der ikke er medlem, kan der købes adgang,
Overskuddet går til Foreningen Broen.
Ole Molbo takkede dirigenten for at styre sikkert og præcist gennem generalforsamlingen.

