Generalforsamling
Viby Jujitsu
onsdag d. 20. februar 2008 kl. 19.00
hos Ole Larsen - Elisevej 2, Dåstrup
Referent: Michael G. Andersen

I overensstemmelse med vedtægterne er der fastsat følgende dagsorden:
1. Velkomst v/formanden (Ole Larsen)
 Ole bød velkommen.
2. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)
 René blev valgt til dirigent (Camilla ville helst ikke og resten var fra bestyrelsen). René
konstaterede, at indkaldelsen var lovlig.
3. Formandens årsberetning v/formanden (Ole Larsen)
 Vi er 16 på børneholdet og 14 på voksenholdet pr. 31. december 2007. Vi er generelt en ret
social klub. Vi har fx lige været til julefrokost og vi har været med til fastelavnsfest og vi
har været med til at arrangere juletræsfest. Så har vi været ude at bowle og i sommers var vi
på Lalandia og træne. Der har også været julestue for forældre, bedsteforældre og søskende.
Der var ca. 60 personer og det var en stor succes. Vi har dog også været lidt faglige. Ole og
René har været på kursus. Vi har i sommers gradueret voksne og børn alle bestod.
 Beretningen blev godkendt.
4. Godkendelse af regnskabet v/kassereren (Ivan Mott)
 Ivan havde meldt afbud. Regnskabet er revideret og påtegnet af revisor. Regnskabet udviser
et resultat på -12.802,75 kr. (2006: 2.521,64 kr.) og en egenkapital på 26.430,50 kr. (2006:
39.783,25 kr.). Resultatet er i sær påvirket af turen til Lalandia som afholdes hvert 2. år.
 Regnskabet blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag (p.t. ingen indkommet)
 Ingen.
6. Valg til bestyrelsen (3-5 medlemmer) samt valg af suppleanter hertil:
Formand (Ole Larsen), sekretær (Michael G. Andersen) og bestyrelsesmedlem Tobias
Bendorff er ikke på valg i år.
a. Kasserer (Ivan Mott genopstiller).
 Ivan Mott blev valgt.
b. Bestyrelsesmedlem (René Hemmingsen genopstiller).
 René Hemmingsen blev valgt.
c. Suppleant til bestyrelsen (Camilla Lauritzen genopstiller)
 Camilla Lauritzen blev valgt.
7. Valg til repræsentantskab samt suppleanter hertil (møde torsdag den 24. april 2008 kl. 19.00):
(Formand (Ole Larsen) og kasserer (p.t. Ivan Mott) er født medlemmer)
a. Medlem til repræsentantskabet (Michael G. Andersen genopstiller)
 Michael G. Andersen blev valgt.
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b. Suppleant til repræsentantskabet (Tobias Bendorff genopstiller)
 Tobias Bendorff blev valgt.
8. Eventuelt
 Ole: Viby IF bliver 100 i 2009. Vil vi lave en opvisning? Eller invitere nogle andre? René
mente, at ja selvfølgelig bør vi holde en opvisning. Det var der enighed om. Så vi finder en
dato.
 Ole: Skal vi være vagter til en halfest? René: Nej tak. Det skal nok være professionelle.
Desuden er det ikke sjovt at skulle smide nogen ud, man kender. Det var der også enighed
om.
 Ole: Fredag den 7. marts 2008 er der idrætsnat i hallen. Kan juts være med? René og
Michael kan ikke deltage. Ole spørger nogle af de andre, og giver besked til Inga.
 Michael: Husk at ajourføre adresselisten ☺
 Ole: Skal vi lave en udflugt/oplevelse for børnene? Ja, det var en god idé.
 Der burde laves en træningsweekend for voksenholdet. Det er næsten planlagt.
 Mht. halfordeling lægger vi billet ind på de samme tider som i år. Vi drøftede også om det
var tilfredsstillende at være på Peder Syv Skolen. Det er dog svært at gøre noget, for der er
ikke plads i Viby Hallen.
 Skolen låner vores måtter. Vi kunne måske skrive til skolen, at de gerne må låne dem, men
at de skal passe på dem (dvs. ingen sko). Michael har fået opgaven at skrive (Ole tæller
antallet af måtter på mandag og giver besked om, hvorvidt vi har alle 30). Måtterne koster
ca. 1.500 kr. stykket.
 Det er ok at købe et par bolde (til stikbold) – der er næsten ingen tilbage.
Der var ikke mere og René takkede for god ro og orden.

Den 20. februar 2008 / Michael G. Andersen
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