Referat af generalforsamling den 6. februar 2018
Klubbens formand, Egon Erlandsen, bød velkommen, hvorefter vi gik over til dagsordenen.
Punkt 1, valg af dirigent
Egon foreslog Hossein Armandi, som blev valgt med applaus.
Hussein konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet de vedtægtsmæssige tidsfrister var
overholdt, og beslutningsdygtig og gav herefter ordet til formanden.
Punkt 2, formandens beretning
Egon Gennemgik beretningen. Han sluttede sin gennemgang med at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer, for deres indsats i gennem de forgangne år.
Beretningen gav anledning til et enkelt spørgsmål, nemlig om alle, der deltog i løbetræningen, også var
medlemmer. Egon bekræftede, at det var de, hvilket fik Martin Wilumsen til at opfordre deltagere på gåholdet til også at melde sig ind.
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.
Punkt 3, fremlæggelse af regnskab for 2017 og budget for 2018
Klubbens kasserer, Mette Nielsen, fremlagde det reviderede regnskab, idet hun konstaterede, at resultatet
må betegnes som yderst tilfredsstillende.
Året endte med et resultat på 9.667 kr. og en egenkapital på 20.129 kr.
Da der ikke var spørgsmål til regnskabet og Mettes gennemgang, blev regnskabet godkendt.
Herefter gennemgik Mette budgetforslaget for 2018, som også blev enstemmigt vedtaget.
Endelig blev det vedtaget, at kontingentet for 2019 i lighed med 2018 bliver 250 kr.
Punkt 4, Indkomne forslag.
Da der ikke inden fristens udløb for indlevering af forslag var fremkommet nogen forslag, blev punktet
sprunget over.
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Punkt 5, 6, 7 og 8, valg til bestyrelsen.
Efter valget til bestyrelsen består den af følgende:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Menigt medlem
Menigt medlem
Menigt medlem
Menigt medlem
Suppleanter

: Egon Erlandsen (valgt for 1 år)
: Helle Armandi
: Torsten Hoffmann-Petersen
: Mette Nielsen
: Bjarni Jensen
: Flemming Nilsson
: Karina Skydt
: Tina Rasmussen
: Lisette de Boer
: Bjarne Hjørlund

Punkt 9, valg af revisorer
Steen Fremming og Anita Nilsson blev valgt.
Punkt 10, valg af revisorsuppleant
Henning Søe Nielsen blev valgt.
Punkt 11, eventuelt
Da der ikke var mere under eventuelt, sluttede dirigenten generalforsamlingen med at takke forsamlingen
for god ro og orden, og efter at Egon havde takket dirigenten for veludført arbejde, blev generalforsamlingen hævet.

Kokkedal, den 6. februar 2018
Dirigent

Formand Kokkedal Løbeklub

Hossein Armandi

Egon Erlandsen

Referent: Alex Hansen

Rettet 4/3 2018 thp
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