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Partner Advokaterne, Nørregade 54A, 4600
Køge

1.

Valg af Dirigent og Referent.
Referent: Randi, dirigent: Birgit.

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsen brugte 4 måneder på at få styr på tingene, da overdragelsen fra den forrige bestyrelse
var mangelfuld. Dette er lykkedes fint. Klubben er udvidet til at være 39 medlemmer fordelt på 4
hold. Vores strategi er, at hvert hold skal hvile økonomisk i sig selv fremover. De unge har en
ambition om at begynde at deltage i stævner og de var for nylig til et stævne, hvor de spillede fire
kampe (en sejr og en uafgjort). Vi har desuden fået er nyt hold kaldet mester-senior, der er
oprettet i klubben, på betingelse af at de hviler økonomisk i sig selv. Der er sat 1000 kr af til de
unge og old girls hver, som tilskud til sommerfest. Vi er kommet på forkant med ansøgninger til
haltider og andre deadlines ansøgninger. Det forløbne år var på flere måder en succes.

3.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbende år til godkendelse.
Ved gennemgangen af regnskabet var der ikke mange følgekommentarer, da det er forholdsvis
overskueligt. Forrige bestyrelse har hensat for meget til gæld, hvilket gør at årets overskud er
større end forventet. Vi har meldt os ud af DGI, hvilket giver en besparelse fremover. Der er ingen
spørgsmål til regnskabet, som er enstemmigt godkendt.

4.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Næste års budget ligger i forlængelse af vores ambitioner for det enkelte hold, med forbehold for
størrelsesordenen af udgifter til dommere, stævner og udstyr til hold og trænere. Desuden er der
lidt til sociale aktiviteter, som beskrevet under pkt. 2. Der er ingen bemærkninger til budgettet.

5.

Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen har ingen forslag til ændringer af kontingentet.

6.

Behandling af indkomne forslag
Ændring af Vedtægter §11. punkt 5 (Fastsættelse af kontingent) slettes, da §6 i vedtægterne siger
at kontingent fastsættes af bestyrelsen. Forslaget er vedtaget.

7.

Valg af Bestyrelsesmedlemmer
Alle ønsker genvalg, der er plads til flere. Den gamle bestyrelse er genvalgt.

8.

Valg af Revisor og Revisorsuppleant
Der skal findes en ny revisor såvel som en revisorsuppleant.
Lene Elkjær opstiller som revisor. Birgit Andersen stiller op som revisorsuppleant. Begge er valgt
med applaus.

9.

Eventuelt. Ingenting.
Generalforsamlingen er afsluttet og dirigenten takker for god ro og orden.

