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Referat af generalforsamling i Vedbæk Gymnastikforening
Afholdt den 26. januar 2011
Deltagere:

Pernille Milton, Charlotte Neumann, Eva Rindom, Birgit Højstrup, Anne
Tinning, Lotte Lykke Pedersen, Susanne Anker-Petersen, Jannet Svensson,
Malene Danielsson.

Referent

Birgit Højstrup

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Formandens beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Fastlæggelse af kontingent for sæsonen 2011/2012
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsen
Valg af revisor
Eventuelt

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Pernille blev valgt som dirigent og Lotte som stemmetæller.

2. Formandens beretning
Formanden udleverede sin beretning og læste denne op. Der var ikke bemærkninger til
beretningen.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Kassereren fremlagde sit regnskab mundtligt med følgende væsentlige punkter:
• Det ser godt ud med likviditeten. Vi har et overskud på ca. 72.000 DKK, da der endnu
ikke er fundet en voksentræner til junior/ynglingeholdene og dermed færre lønudgifter
end forventet.
• Desuden er både revisorudgifterne faldet og udgifter til trykning og porto bortfaldt i
2010, da vi valgte ikke at udsende et trykt program.
• Derimod er der kommet ekstraudgifter til vores nye bogholderiprogram Conventus.

4. Fastlæggelse af kontingent for sæsonen 2011/2012
Bestyrelsen gives mandat til at fastlægge dette på et bestyrelsesmøde efter sommerferien, når
trænersituationen er afklaret og holdfordelingen for næste sæson ligger fast.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsen
•
•
•
•
•

Eva Rindom fortsætter som kasserer endnu 1 år. Malene Danielsson deltager på
sidelinjen m.h.p. muligvis helt eller delvist at overtage kasserjobbet om et år.
Lotte Lykke Pedersen udtræder af bestyrelsen. Tak for indsatsen til Lotte.
Susanne Anker-Petersen overgår fra bestyrelsesmedlem til suppleant.
Charlotte Neumann og Malene Danielsson indtræder som bestyrelsesmedlemmer.
Jannet Svensson genvælges som suppleant.

Page 2 of 2

7. Valg af revisor
Henrik Danielsson vælges som revisor.

8. Eventuelt
•
•
•

Sommerafslutning planlægges til 30. marts 2011. Pølsemanden bestilles.
Næste bestyrelsesmøde 8. marts 2011 kl. 19.00 hos Anne Tinning.
Bemanding af depoter under sommerens Ironman blev diskuteret som en mulig
indtægtskilde for konkurrenceholdene.

