Referat fra Generalforsamling
Viby Jujitsu
mandag d. 19. februar 2007 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)
Tobias blev valgt til dirigent. Thomas konstaterede, at indkaldelsen var lovlig.
3. Formandens årsberetning v/formanden (Ole Larsen)
Vi startede med julefrokost hos Bo. Så har vi været ude at bowle. Formanden er blevet gift.
Ivan og Bo har været på kursus. Vores træner (René) stopper og p.t. har vi ingen ny træner.
Der er p.t. 10 børn og 12 voksne i klubben. Måske stopper lidt flere på børneholdet. Alle fra
børneholdet og 5 fra voksenholdet gik til graduering og alle bestod.
4. Godkendelse af regnskabet v/kassereren (Ivan Mott)
Regnskabet er revideret og påtegnet af revisor. Indtægterne er næsten halveret.
Omkostningerne er også halveret, så resultatet er kun lidt dårligere end for 2005. Ole
bemærkede, at teksten for 2005 ”Ole’s 50 år reception” er forkert. Ivan har ved en fejl slettet
teksten fra 2005 i stedet for den for 2004 (der skulle stå ”Beklædning cafeteria”).
Regnskabet blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
a. Ændring af vedtægter, jf. det udsendte forslag.
Bortset fra forslaget om, at medlemmerne ikke længere skal hæfte for foreningens
forpligtelser, er der mest tale om redaktionelle ændringer.
For at gøre det enkelt og for at sikre, at vedtægterne er 100 % korrekte, foreslår
bestyrelsen, at der vedtages et komplet set vedtægter i stedet for at foretage ændringerne
som ændringsforslag.
Vi var ikke nok til at godkende vedtægterne endeligt (vi var 4 i alt). Men vi godkendte
vedtægterne med den ændring, at bestyrelsen består af 3-5 medlemmer samt en
konsekvensændring. Ny § 12 ser således ud:
”… Stk. 2. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen består minimum af formanden,
kassereren og sekretæren. Derudover kan vælges to medlemmer.
… Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to bestyrelsesmedlemmer er til stede
deriblandt formanden eller kassereren. Hvis bestyrelsen består af fire eller fem medlemmer
skal der dog være tre medlemmer til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende, og hvis denne ikke er til stede så kassererens stemme.”
b. Honorering til personer, der gør et stort arbejde for klubben - fx trænere og dem, der står
i cafeteriaet?
• Det foreslås, at der kan gives telefongodtgørelse til fx Ole, Rene og Ivan.
• Det foreslås, at trænere kan få deres kursusudgifter/-ophold betalt af klubben.
Konkrete forslag skal dog godkendes af bestyrelsen.
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Ole og René kan få 1.000 kr. hver i skattefri telefongodtgørelse + dækket omkostninger til
fx et kursusophold til en ramme af ca. 5.500 kr. i alt.
c. Det foreslås, at klubben kan give støtte til/afholde arrangementer for børneholdet.
Konkrete forslag skal dog godkendes af bestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget. Der kan bevilges tilskud til at hele børneholdet kan deltage, hvis
arrangørgruppen finder, at det er hensigtsmæssigt.
6. Valg til bestyrelsen samt valg af suppleanter hertil:
(Kasserer (Ivan Mott) og bestyrelsesmedlem (Jesper F. Nissen) er ikke på valg i år) Da
Jesper er udtrådt af klubben, er suppleanten Rene Hemmingsen indtrådt på Jespers plads.
Rene har indvilget i at sidde i bestyrelsen i resten af Jespers periode.
a. Formand (Ole Larsen genopstiller) (formanden skal være myndig)
Ole Larsen blev valgt.
b. Sekretær (Michael G. Andersen genopstiller)
Michael G. Andersen blev valgt.
c. Bestyrelsesmedlem (Bjørn Jespersgaard genopstiller ikke)
Tobias Bendorff blev valgt.
d. Suppleant til bestyrelsen (Rene Hemmingsen genopstiller ikke - er i stedet indtrådt i
bestyrelsen efter Jesper)
Camilla Lauritzen havde på julefrokosten givet tilsagn, om at være villig til at lade sig
vælge. Camilla blev derfor valgt.
7. Valg til repræsentantskab samt suppleanter hertil (møde onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00):
(Formand (p.t. Ole Larsen) og kasserer (Ivan Mott) er født medlemmer)
a. Medlem til repræsentantskabet (Michael G. Andersen genopstiller)
Michael G. Andersen blev valgt.
b. Suppleant til repræsentantskabet (Bjørn Jespersgaard genopstiller ikke)
Tobias Bendorff blev valgt.
8. Eventuelt
Michael oplyst, at det er et lovkrav, at jujitsu får et cvr-nr. hvis vi vil have tilskud fra
kommunen.
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