Referat fra Generalforsamling, Samheon d. 27.02.2018
Ad. 1
Valg af dirigent: Malene M. Ruszkai , Stemmetællere: Johan Hollederer og Dorthe Mikkelsen,
Referent: Mette Suski.
Dirigenten konstaterer følgende: Generalforsamlingen er Lovligt indkaldt, Beslutningsdygtigt
(incl. de indkomne fuldmagter) og at regnskabet 2017 har ligget fremme til gennemsyn.

Ad. 2 og 3
Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning og handleplan for 2018
a. Ferran forelagde handleplanen for 2018. Se bilag 1. Godkendt af generalforsamlingen
b. Tomasz forelagde beretningen for 2017. Se bilag 2. Godkendt af generalforsamlingen

Ad. 4
Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2017 og budget 2018
Ina fremlagde årsregnskabet og budgettet, som begge blev godkendt af generalforsamlingen

Ad. 5
Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag til behandling

Ad. 6
Valg af bestyrelse jf. § 7 i klubbens vedtægter
Følgende poster er på valg:
Formand – Tomasz Suski – ønsker genvalg. Ingen modkandidater. Tomasz blev genvalgt
Ordinært bestyrelsesmedlem – Amin Sommer - genopstiller. Amin blev
genvalgt

Kasserer - Dorthe Mikkelsen genopstiller ikke. Ina Hollederer– stiller op. Ingen modkandidater.
Ina blev valgt som
Kasserer. Bestyrelsen takkede Dorthe for hendes store indsats
1. suppleant – Henrik Olesen – genopstiller. Ingen modkandidater. Henrik blev valgt som 2.
suppleant.
2. suppleant – Lukas Suski – genopstiller. Ingen modkandidater. Lukas blev valgt som 1.
suppleant.

Valg af revisor – Camilla Poulsen - Genopstiller. Camilla blev genvalgt som revisor
Valg af revisorsuppleant – ingen opstiller. Posten er ubesat

Ad. 7
Evt.
Ingen emner under punktet
Malene takkede for god ro og orden og mødet afsluttede

Bilag 1 Bestyrelsens, ved Ferran Hollederer, handleplan for 2018:











Afslutte de opgaver vi er startet
Fokusere på vision, målsætninger og mission.
Sportspsykolog
Førstehjælps kursus
instruktørkursus (rød og på vej til sortbælte) som er en del af sortbælteforløb.
Arrangementer afholdt af elever
Oprydningsdag/weekend
Have styr på opgaver og økonomi
Instruktør samarbejde
Gladsaxedagen 2018

Bilag 2 Bestyrelsens, ved Tomasz Suski, beretning for 2017:










Interne aktiviteter:
Fastelavn – stor succes med mange deltagere og hyggeligt samvær
Træningsweekend – arrangeret af eleverne selv. Forsøges igen i 2018
Udskiftning af klubdragt – Mathilde og Ferran fremviste dragten på generalforsamlingen
Førstehjælpskursus – stor succes. Arrangeres igen i 2018 med forhåbentlig flere deltagere
Ernæringskursus
Midler fra FIG – er brugt til Ipad
Visionsmøder via DIF – Godt forløb i bestyrelsen
Nytårskur – meget flot fremmøde af medlemmer og deres familier. Super hyggeligt med
banko og god mad.
Eksterne aktiviteter:
 Projekt helhedsplan – Forløb med undervisning af elever fra Grønnemose skole ved
Lisa, Edina og Tomasz
 Undervisning - på Søborg skole ved Geert


Samarbejde med en børnehave i Gladsaxe som Oumaima skal stå for



Danfortræning – forløb godt



Undervisning fra DTDT – Kim fra DTDT bidrog med show inspirationsundervisning til
brug ved den kommende Gladsaxedag



Gladsaxedagen – god dag, dejligt vejr og dygtige elever



Påskelejr – 12 elever deltog og havde nogle rigtige gode dage i Kalundborg. Gladsaxe
stillede med næstflest deltagere. GTK gav et økonomisk tilskud bla. til leje af bus.

