7. Generalforsamling
Motionsklubben Flex søndag d. 04.09.2011 kl. 10.00
i klubbens lokaler
REFERAT

Dagsorden.
Fremmødte til Generalforsamlingen var 17 personer. 2/3 dele er lig med 11,33 stemmer.
1. Valg af dirigent
Jesper Harder dirigerede
2. Bestyrelsesberetning
Klubben blev etableret for 7 år siden og har haft lokaler i siloen på tekniske skole indtil
sommeren 2011. Et stort tak til alle som har bidraget til forløbet. Både i søgning af nye
lokaler samt flytning og opbygningen af vores nye lokale på Søndre Skole.
3. Fremlæggelse af regnskab
Flemming fremlagde regnskabet. Klubben har 43 medlemmer. Således kan det konstateres
at vi har en beholdning på 11.411,-. Flytningen har gjort et stort indhug i vores
økonomibeholdning. Den foreløbige opgørelse viser en udgift på 55.500,- hvoraf 38.000,- er
til etablering af el. Vi afventer stadig regninger fra Bygma og forventer ikke mere end et par
tusinde derfra.
Der blev foretaget afstemning om hvorvidt vi ønsker syn og skøn på om el-arbejdet kan
antage 38.000,-. 8 stemte for at vi IKKE foretager yderligere i sagen, 0 stemte modsat.
4. Vedtægtsændringer
Efter oplæsning af vedtægterne ved Jesper Harder og mindre justeringer på indholdet blev
vedtægterne enstemmigt vedtaget.
5. Valg til bestyrelsen
Der foretages valg til bestyrelsen. Dette er første gang vi afholder et valg og forslag er at
der stilles 2 på valg. Jesper Harder og Flemming Rasmussen er ikke på valg dette første år.
Søren fra Søndreskole var tilstede og er samtidig udnævnt som skolens repræsentant i
bestyrelsen. Karina og Thomas blev enstemmigt valgt til bestyrelsen. Der var ikke andre der
ønskede opstilling.
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter Generalforsamlingen.
Formand Jesper, Næstformand Thomas, Kasserer Flemming, Søren Skolerepræsentant,
Karina bestyrelsesmedlem.

6. Valg af revisor
Der er ikke valgt revisor. Bestyrelsen samt generalforsamlingen finder aflæggelsen af
regnskab fyldestgørende ved Flemming.
7. Eventuelt
• Skolens ansatte har ret til træning jf. klubbens vedtægter. Dog med disse særlige
forhold.
Indmeldelse sker uden opkrævning af indmeldelsesgebyret.
Samtlige Søndre Skoles ansatte har ret til medlemskab.
• Der findes ikke mere en vedligeholdelses-mester og det blev samtidig vedtaget at
denne ikke kan modtage medlemskab. 9 Stemte for denne beslutning, 0 stemte nej.
• SAPA kontaktes af Formand Jesper for om muligt at få afklaret overtagelse af deres
træningsudstyr og muligvis tilbyde medlemskab til de for SAPA der ønsker det.
• Der etableres en FACEBOOK side for klubben, med formålet at kunne udveksle
information og kommunikere via denne.
• Der etableres en e-mail adresse samt en hjemmeside.
Kontakt: Info@motionsklubbenflex.dk
www: www.motionsklubbenflex.dk
• Udsugning kan muligvis kobles til skolens eksisterende.
Bestyrelsen undersøger ved pedel Jørn.
•

