
   

 

                      

Referat fra GENERALFORSAMLING 
 

Mandag, den 05. Februar 2018 kl. 19.00  
 

 

❖ Valg af dirigent. 

➢ Preben Stausholm 

 

❖ Bestyrelsens beretning for det forgangne år. 

➢ Beretning blev oplæst af Henning. (Husk at få ændret adresse og/eller mailadresse hvis 

der skulle være ændringer). 

 

❖ Forelæggelse samt godkendelse af det reviderede regnskab for 2017.  

➢ Regnskab blev gennemgået. 

 

❖ Nye tiltag fra bestyrelsen for 2018. 

➢ Nye tiltag fra bestyrelsen 2018 - Man kan låne en cykel kuffert ved at betale et 

depositum på 300 kr. Booking kommer til at foregå via vores nye hjemmeside. Ny 

hjemmeside inden for 8-10 dage. App hedder Klub modul. Mere info at finde på vores 

nuværende hjemmeside og pr. Mail. 

➢ Tilbud til nye og gamle medlemmer. Tøj til værdi af 300 kr. 

➢ Spørgeskemaer: Fremover tre hold som tidligere. Hold A,B og C. Træning vil fremover 

blive onsdag og lørdag (samme tidspunkter). Flere har meldt sig til at blive kaptajn i 

2018. 

 

❖ Fastsættelse af kontingent for 2018. 

➢ Kontigent for 2018 forbliver det samme som 2017 

 

❖ Behandling af indkomne forslag. 

 

❖ Fremlæggelse af budget 2018 til orientering. 

 

❖ Valg:    

 

➢ Valg af formand   Henning Kristensen (Genvalgt) 

➢ 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  Harald Knudsen (Genvalgt)   

    Danni Elten (Genvalgt) 

Valgt i 2016: 

 Carsten Albertsen 

 Søren Boysen 

➢ 2 Suppleanter   Eva Merz. Erstattes af Michael Gregersen  

     Lars K. Jensen (Genvalgt) 

➢ Revisor samt revisorsuppleant.  Jørgen Tobiasen (Genvalgt) 

Svend Ole Madsen (Genvalgt) 

 

❖ Valg til udvalgene. 

➢ Løbsudvalget. 

Udvalget 2018 består af 

 Henning Kristensen (Stjerne+Vadehav) 



   

 

 Holger G. Dalstrup (Vadehav) 

 Jørgen Tobiasen (Stjerne) 
 

 

 

 

 

➢ Arrangements/Klublokaleudvalget. 

Udvalget 2018 består af: 

 Arne Gram 

 Svend Christiansen 

 John Ewert 

 

➢ Turudvalget. 

Udvalget 2018 består af: 

Torben Skot-Hansen 

Karl Kristian Stausbøll 

 

❖ Eventuelt. 
Søren undersøger kaptajns kursus. Der er blevet spurgt til det faldende medlemsantal. 

Forslag til at medlemmer kunne have sedler med til ophængning på deres arbejdsplads, med reklame for 

vores åben hus i maj måned. 


