Referat ordinær generalforsamling mandag d. 26. januar 2016 kl. 19.00

Deltagere: der var 25 stemmeberettigede medlemmer af bowlingklubben SMUT.
Referent: JK.
Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Ungdomslederens beretning.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Formand:
Bent Hemmingsen – modtager genvalg
Ungdomsleder:
Morten Nielsen – modtager ikke genvalg
Sekretær:
Jette Kroÿer – modtager genvalg.
2 suppleanter til bestyrelsen – de vælges for 1 år.
Revisor:
Johan Paulsen – modtager genvalg
Revisorsuppleant:
Anni Mouritzen – vælges for 1 år.
Valg af spillerudvalg + suppleant.
7. Eventuelt – herunder valg af festudvalg.

Pkt. 1.
Velkomst
Referent.
Valg af dirigent.

Pkt. 2.
Formandens
beretning.

Formanden Bent Hemmingsen bød velkommen til generalforsamlingen.
Som referent var sekretær i SMUT Jette Kroÿer.
Inden man gik over til den ordinære generalforsamling blev der afholdt et minuts
stilhed for Troels Sachse.
Man gik derefter over til dagsordnen.
Bestyrelsen foreslog Jens Larsen som dirigent.
Enstemmigt vedtaget af forsamlingen.
Jens Larsen takkede for valget og fastslog at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
Dernæst blev der valgt 2 stemmetællere:
Ulla Larsen og Marianne Skovsted.
Denne er lagt på hjemmesiden Bowlingklub-smut.dk, så alle klubbens medlemmer
har haft mulighed for at læse den inden generalforsamlingen.
Formanden Bent Hemmingsen gennemgik den med enkelte poster dybere udredt.
Prisen for at spille er desværre nød til at stige til kr. 40,- pr. serie.
Hallen har fået en ny daglig leder Søren Aahman, og vi byder ham velkommen.
Vi har fået enkelte nye medlemmer, så en smule fremgang er der.
Ulla Larsen og Jan Pettersson blev klubmestre, og vandt ligeledes
klubmesterpokalen. Et stort tillykke med titlen.
Der er igen i år Påskestævne, det er sidst i marts, og bestyrelsen håber der er
mange som har lyst til at hjælpe til. Jean står for sponsorgaver og hvad der ellers
kommer ind til præmier i vores lotteri.
Formandens beretning sendt til afstemning og godkendt.

Pkt. 3.
Ungdomslederens
beretning.

Pkt. 4.
Regnskab.

Pkt. 5:
Indkomne forslag.

Pkt. 6:
Valg til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Valg af spillerudvalg.

Pkt. 7:
Eventuelt.

Morten Nielsen fortalte om klubbens unge, der har haft en god turnering.
Morten takkede samtidig for de år han har været med i klubben, både på senior
siden men også på ungdomssiden.
Han ønskede den nye ungdomsleder god vind og at vedkommende måtte få ligeså
mange gode år med ungdommen som han selv havde.
Beretningen sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget.
Regnskabet 2015 var lagt frem på bordene til de fremmødte.
Kasserer Kenneth Kyed gennemgik posterne i regnskabet.
De fremmødte var velkommen til at stille spørgsmål.
Der var enkelte som kom ind på pengene til kørsel. Var det nok med de 8,- kr. vi
betalte ekstra eller skulle man måske overveje en kontingentstigning.
Kunne man være interesseret i sponsorater? Der var en bred enighed om, at alle
sponsorater var velkomne.
De unge skal selv betale deres licens i den nye sæson.
Regnskabet sendt til afstemning og godkendt enstemmigt.
Bestyrelsen havde foreslået en afstemning omkring valg af farve på spilletrøjer.
Klubben giver et tilskud til den første trøje, der efter må men selv betale hele
prisen for en trøje.
Der var afstemning omkring nye spilletrøjer. Skal de være blå eller orange?
En skriftlig afstemning afgjorde, at de bliver orange til den nye sæson.
Der er flere der arbejder på sagen.
På valg til bestyrelsen:
Formand: Bent Hemmingsen – modtog genvalg – enstemmigt valgt
Ungdomsleder: Morten Nielsen – modtog ikke genvalg – Tobias Pedersen blev
spurgt - enstemmigt valgt.
sekretær: Jette Kroÿer – modtog genvalg - enstemmigt valgt.
Suppleanter: Per Nielsen stillede op - enstemmigt valgt – 1. suppleant.
Jens Larsen stillede op – enstemmigt valgt – 2. suppleant.
Revisor og suppleant:
Revisor: Johan Paulsen – modtog genvalg - enstemmigt valgt.
Suppleant: Anni Mouritzen – modtog genvalg – enstemmigt valgt.
Spillerudvalget:
Spilleudvalgsleder: Seniorleder Allan Bahn - enstemmigt valgt.
medlem til spilleudvalget: Benny Vognsen– enstemmigt valgt.
Bestyrelsen foreslog, der måske skulle være et tredje medlem af udvalget.
Dette står åbent i 14 dage og ellers er det et spørgsmål igen til næste år.
Klubmesterskabet 2016 bliver d. 7. maj fra kl. 11.00 – 15.00 i Odense bowlinghal.
I festudvalget fortsætter: Linette Pettersson – Alice Dyhre – Jette kroÿer.
De er i gang med at finde lokaler og menu til festen d. 7. maj.
Der blev spurgt, om man ikke skulle tage til efterretning hvor mange hold man
tilmelder til den nye sæson.
Påskestævnet bliver fra d. 24. marts til d. 28. marts. Jean står for gaver og
sponsorater til stævnet.
Ulla og Jens vil gerne hjælpe med at sætte stævnet på plads.
Seniorlederen blev spurgt om man ikke kunne rette i hvem man skal spille med
senest fredag aften. Der er mange hvor man ikke ved hvem der kommer.
Jens og Ulla er stadig kontakt på hjemmesiden.
Jens afsluttede derefter generalforsamlingen.
Formanden takkede for god ro og orden.

Underskrifter:

Efterfølgende var der kaffe, brød og øl og vand til de fremmødte.
Formanden overrakte en erkendtlighed til Morten for hans gode arbejde i de år
han har været i klubben.
Formand: Bent Hemmingsen
Referent: Jette Kroÿer
Dirigent: Jens Larsen

