11. oktober 2019
Referat fra generalforsamling i Stenhus Idræts Klub.

Generalforsamling blev holdt den 09. oktober 2019.
Den ordinære generalforsamling indkaldt til afholdelse den 28. august måtte aflyses, derfor afholdtes ny
generalforsamling.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
6a) Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring
7) Valg af formand (i lige år)
8) Valg af kasserer (i ulige år)
9) Valg af sekretær (i ulige år)
10) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11) Valg af to suppleanter til bestyrelsen
12) Valg af revisor og revisorsuppleant
13) Eventuelt
Ad 1) Per Farbøl blev valgt til dirigent. Mette Kathrine Millard blev valgt som referent. Per Farbøl
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad 2) Formanden aflagde beretning. Beretningen blev taget til efterretning.
Ad 3) Regnskabet blev godkendt.
Ad 4) Det fremlagte budget blev drøftet og der var enighed om, at sports college elever ikke skal betale
separat kontingent/nøglebrik på 250 kr. Det skal dækkes af collegegebyret. (LI giver HEV besked om, hvilke
elever, der skal slettes fra kontingentlisten i Gymelev (sports college elever). Kontingentet er også fremover
inkluderet i collegegebyret. På den baggrund blev budgettet godkendt.
Ad 5) Kontingentet jævnfør vedtægtens § 6 blev fastsat til kr. 250,00 årligt i 2019-20.
Ad 6) Ingen indkomne forslag
Ad 6a) Den af bestyrelse foreslåede vedtægtsændring blev vedtaget.
Ad 7) Trine Tims Michaelsen er ikke på valg og fortsætter som formand.

Ad 8) Maria Kolding blev valgt som kasserer.
Ad 9) Lotte Klejs Jørgensen blev valgt som sekretær.
Ad 10) Maja Liep og Jesper Winther Sørensen blev valgt som medlemmer af bestyrelsen.
Ad 11) Peer Liisdorf og Christian Møller Madsen blev valgt som bestyrelsessuppleanter.
Ad 12) Mette Kathrine Millard blev valgt som revisor. Posten som revisorsuppleant er vakant.
Ad 13) Intet at referere.
Referent: Mette Kathrine Millard.

