Referat generalforsamling SGI Håndbold Venner Esbjerg
Onsdag den 25/10 2017 kl. 18.30 i Guldager Idrætscenter.
Der var i alt mødt 10 personer.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
Behandling af evt. indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Eventuelt.

Kirsten Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen.

Valg af dirigent.
Chresten Thomsen blev valg til dirigent. Christen takkede for valget. Han konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Beretning for det forløbne år.
Kirsten Kristensen fremlagde beretningen for det forløbne år.
Beretningen blev godkendt.
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år.
Anne Witt havde meldt afbud og regnskabet blev i Annes fravær uddelt til de fremmødte og fremlagt af
Kirsten Kristensen. Regnskabet viser et underskud på kr. 3.628,77. Dermed udgør egenkapitalen kr.
638.545,88. Regnskabet blev godkendt.

Evt. indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogen forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Anne Witt (kasserer)
genvalgt
Lene Knudsen
genvalgt
Lilja Snorradotti
genvalgt
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Bestyrelse består i 2017/18 af:
Anne Witt (kasserer)
valgt i ulige år
Lene Knudsen
valgt i ulige år
Lilja Snorradotti
valgt i ulige år
Kirsten Kristensen
valgt i lige år
Bent Christensen
valgt i lige år
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Jannick Brunsgaard + 1 vacant
Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at supplere med en suppleant.
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Kim Skøtt
Line Brunsgaard

Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at supplere med en revisorsuppleant.
Eventuelt.
Lilja havde forslag om at man åbnede hallen i ferierne for børn nogle timer om formiddagen. Hun
mente at man skulle finde nogle personer som kunne være med til at bære det igennem.
Lillja havde også et forslag om at lave et disco for børn i alderen ca. 8 til 12 år. Hun sagde at der
ikke var noget tilbud til denne aldersklasse i området.
Forsamlingen var enige om at de 2 forslag var rigtig gode og at man skulle GO FOR IT.
Kirsten sagde, at det var muligt at lave et eller flere udvalg under SGI Håndbold Venner´s
bestyrelse, hvis der var personer der var klar til at lave ovennævnte tiltag. På den måde ville der
også være økonomi bagved.
Dirigenten takkede for god opbakning og ro og orden.

Referent Kirsten Kristensen

Den 29/10 2017
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