Generalforsamling
Viby Jujitsu
tirsdag d. 24. februar 2009 kl. 19.00
hos Ole Larsen - Elisevej 2, Dåstrup

I overensstemmelse med vedtægterne er der fastsat følgende dagsorden:
1. Velkomst v/formanden (Ole Larsen)


Velkommen!

2. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)



René blev valgt, da der kun var mødt bestyrelsesmedlemmer frem.
Indkaldelsen kom desværre for sent ud. Der er i stedet blevet ringet rundt til bestyrelsen og
det er fortalt på træningen. Da ingen protesterede under generalforsamlingen blev det
besluttet at afholde generalforsamlingen.

3. Formandens årsberetning v/formanden (Ole Larsen)





Julefrokost for de voksne hos Ole og juleafslutning for børneholdet hvor godt 50 børn og
forældre og bedsteforældre deltog. Fastelavnsfest var vi med til at arrangere. Hjalp ved
gymnastikopvisningen. Har fået 2 hjælpere på børneholdet. Ca. 20 på børne- og 14 på
voksenholdet. Der er også i år blevet gradueret med stor succes – herunder en person på 60
år der fik brunt bælte. Vi har deltaget i Natsjov. Har været med til juletræsfest.
Kassereren supplerede med at fremhæve at klubben også havde lagt 137 timer i cafeteriaet
og det gav klubben 5.800 kr.
Beretningen blev herefter godkendt.

4. Godkendelse af regnskabet v/kassereren (Ivan Mott)





Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et overskud på 10.978,54 kr., en egenkapital
på 37.409,04 kr. og samlede aktiver på 37.409,05 kr. Der er normalt overskud de år hvor vi
ikke er på Lalandia (som i 2008) og underskud de år vi er på Lalandia (som i 2007).
Der har været flere indtægter i form af større tilskud fra kommunen og indtægter fra
Roskilde Festivalen. Der har været færre udgifter fordi vi ikke var på Lalandia i 2008 og
pga. færre udgifter til trænere.
Michael foreslog igen, at alle skulle betale kontingent af hensyn til tilskuddet fra
kommunen. Til gengæld kan træner/ledere få telefongodtgørelse.
Regnskabet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag (p.t. ingen indkommet)


Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg til bestyrelsen (3-5 medlemmer) samt valg af suppleanter hertil:
Kasserer (Ivan Mott) og et bestyrelsesmedlem (René Hemmingsen) er ikke på valg – se
dog nedenfor.
a. Formand (Ole Larsen genopstiller) – for 2 år.
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b.

c.

d.
e.

 Ole Larsen blev valgt.
Kasserer (Ivan Mott har haft posten i mange år og er villig til at afgive posten, hvis
nogen vil overtage den. Michael G. Andersen er villig til at overtage den) Hvis der
vælges ny kasserer er det for 1 år.
 Michael G. Andersen blev valgt.
Sekretær (Michael G. Andersen genopstiller – men hvis Michael får kassererposten, bør
en anden have sekretærposten) – for 2 år.
 Ivan Mott blev valgt.
Bestyrelsesmedlem (Tobias Bendorff genopstiller) – for 2 år.
 Camilla Lauritzen blev valgt, da Tobias ikke mødte op.
Suppleant til bestyrelsen (Camilla Lauritzen genopstiller) – for 1 år
 Tobias Bendorff blev valgt som suppleant under forudsætning af, at han er
villig til det.

7. Valg til repræsentantskab samt suppleanter hertil (møde tirsdag (OBS i avisen og indkaldelsen
stod der torsdag) den 28. april 2009 kl. 19.00):
(Formand (Ole Larsen) og kasserer (p.t. Ivan Mott) er født medlemmer)
a. Medlem til repræsentantskabet (Michael G. Andersen genopstiller – hvis Michael
vælges til kasserer skal der vælges en anden repræsentant)
 René Hemmingsen
b. Suppleant til repræsentantskabet (Tobias Bendorff genopstiller)
 Camilla Lauritzen blev valgt, da Tobias ikke mødte op.
8. Eventuelt
 Ole nævnte at der fredag den 3. april er PlayBack i hallen. Ole opfordrede til, at så mange
som muligt mødte op og hjalp.
 Ole foreslog at bestyrelsen fik betalt billetter til festen den 26. september 2009. Dette var der
tilslutning til, idet trænerne og evt. ægtefæller dog også skal kunne komme med.
 Ole nævnte høstfesten den 29. august 2009. Jujitsu skal holde en opvisning.
 René oplyste at turen til Lalandia afventede Helles ferieplan. Men der kommer en dato
senere men der satses på omkring weekenden den 1.-3. august 2009.
 Michael opfordrede til, at hjemmesiden blev brugt lidt mere.

Den 9. marts 2009 / Michael G. Andersen
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René Hemmingsen (dirigent)
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