Generalforsamling - Viby Jujitsu
mandag d. 20. februar 2006 kl. 19.00
Der var 4 fremmødte.
I overensstemmelse med vedtægterne er der fastsat følgende dagsorden:
1. Velkomst v/formanden (Ole Larsen)
Ole Larsen bød velkommen.
2. Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)
René blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
3. Formandens årsberetning v/formanden (Ole Larsen)
Ole fremlagde beretningen. Vi var i Lalandia og 9 fra børneholdet og 3 voksne deltog. Jujitsu
har været aktiv ved fastelavnsfest, juletræsfest og høstfest. Juleafslutningen var igen en succes forældre mv. var inviteret og der deltog ca. 35 i alt. Endelig har jujitsu stået i cafeteriaet og har
modtaget 7.800 kr. for dette. Beretningen blev godkendt.
4. Godkendelse af regnskabet v/kassereren (Ivan Mott)
Ivan fremlagde regnskabet (overskud på 3.181,63 kr. og egenkapital på 36.711,61 kr.).
Regnskabet blev godkendt
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter hertil:
(Formand Ole Larsen, sekretær Michael. G. Andersen og bestyrelsesmedlem Bjørn
Jespersgaard er ikke på valg i år)
a. Kasserer (Ivan Mott genopstiller). Ivan Mott blev genvalgt.
b. Bestyrelsesmedlem (Jesper F. Nissen – det vides ikke om han genopstiller). Jesper F.
Nissen blev valgt under forudsætning af, at han vil.
c. Suppleant til bestyrelsen (David Marker genopstiller ikke). René Hemmingsen blev
valgt.
7. Valg til repræsentantskab samt suppleanter hertil (møde onsdag den 26. april 2006 kl.
18.30):
(Formand (Ole Larsen) og kasserer (Ivan Mott) er født medlemmer)
a. Medlem til repræsentantskabet (Michael G. Andersen genopstiller). Michael blev
genvalgt.
b. Suppleant til repræsentantskabet (Bjørn Jespersgaard – det vides ikke om han
genopstiller). Bjørn Jespersgaard blev valgt under forudsætning af, at han vil.
8. Eventuelt
• Ivan foreslog at mærker blevet uddelt gratis, når man havde betalt kontingent. Dette blev
accepteret.
• Det blev konstateret, at vi trænger til en ny boksesæk. Dette nikkede vi til.
• Ivan vedligeholder vores telefonliste. Listen blev delt rundt men skal ajourføres yderligere.
• Michael orienterede om, at VIF skal have moderniseret sine love.
• Sponsorudvalg. Michael ville se, om han fik tid til det.
Den 20. februar 2006
Michael G. Andersen
Sekretær
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