Referat 2 ekstraordinære generalforsamlinger Ju-Jitsu 13.november 2017
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

valg af dirigent
klubbens opløsning
gennemgang af regnskab
drøftelse af overdragelse af midler og rekvisitter

Referat af 2 ekstraordinære generalforsamlinger Ju-Jitsu
Referat nr. 1
ad. 1. Inga Skjærris blev valgt og erklærede den ekstraordinær generalforsamling for lovligt indkaldt iht vedtægterne.
ad. 2. Ju-Jitsu har valgt at opløse klubben, da det trods ihærdige forsøg, ikke har været muligt, at skaffe nye trænere,
hverken til voksen eller børneholdet. Opløsningen blev godkendt af en enig generalforsamling.
ad. 3. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen og skal efterfølgende afleveres til revisionen. De resterende
midler overgår iht vedtægterne til Viby Idrætsforening. Det blev aftalt på generalforsamlingen at Viby Idrætsforening
herefter båndlægger midlerne de næste 3 år til brug for evt. opstart af en ny klub.
Da Ole Larsen stadig er aktiv i Viby Idrætsforening hvor han deltager i natsjov, fastelavnsfest, gymnastikopvisning samt
børnefestival er det aftalt, at Ole’s gebyr for genopfriskning af førstehjælp i januar måned 2018 betales med det fulde
beløb under hovedbestyrelsens regnskab i Viby Idrætsforening.
ad.4. Det blev aftalt at Ole Larsen og Inga Skjærris sammen tager ned i Viby Idrætscenter, og får et overblik over JuJitsu’s beholdning af rekvisitter. Det blev på generalforsamlingen aftalt at tidligere medlemmer af Ju-Jitsu klubben
overtager det de kan bruge, og resten overtager Viby Idrætsforening.
Referat nr. 2 ekstraordinær generalforsamling Ju-Jitsu d. 13.november 2017
ad 1. Inga Skjærris blev valgt og erklærede den ekstraordinære generalforsamling for lovligt indkaldt iht vedtægterne.
ad.2 Ju-Jitsu klubben under Viby Idrætsforening er efter 42 år afviklet og afsluttet iht en enig generalforsamlingsbeslutning d. 13. november 2017.
ad.3 Henvisning til 1.referats punkt 3.

ad.4 Henvisning til 1.referats punkt 4.
ad.5 Evt. dette punkt er tilføjet, da det ikke har været med på den oprindelige dagsorden i indkaldelsen til
generalforsamlingen. Hjemmeside og billeder forsøges lagt over til Viby Idrætsforenings historiske arkiv. Benthe
lægger referater mv på USB-stik. Fysiske mapper afleveres til Viby Idrætsforening. Rene afmelder overfor forbundet.
Benthe sender en mail til klubbens medlemmer om nedlæggelsen af klubben. Michael skriver til Roskilde kommune, at
klubben er opløst og nedlægger hjemmesiden.
Referent
Benthe Larsen
Sekretær Ju-Jitsu

