Referat fra Generalforsamling, Samheon d. 26.02.2020
Ad. 1
Valg af dirigent: Malene, Stemmetællere: Annette og Johan, Referent: Mette Suski.
Dirigenten konstaterer følgende: Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt
og at regnskabet 2019 har ligget fremme til gennemsyn.

Ad. 2 og 3
Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 2019 og handleplan for 2020
Ferran og Tomasz forelagde beretningen for 2019 og handleplanen 2020, herunder at
bestyrelsen bla. i 2019 har arbejdet med:
•
•

administration og sponsorater.
Bestyrelsen har tillige et ønske om at arbejde videre med Missioner og Visioner

Herudover at der har været
•
•
•
•
•
•
•
•

succesfuldt besøg fra en Taekwondo klub fra Spanien
Træning af børn fra Grønnemose skole (tak til Alba, Freja, Johan og Armin)
Deltagelse ved Gladsaxedagen med efterfølgende hygge i klubben
Rengørings/oprydningsdag i klubben
Indførelse af mobilepay
Nytårskur med 63 spisende deltagere
Førstehjælpskursus, som overvejes at gøres obligatorisk for trænere/hjælpetrænere
Ferran og Tomasz har deltaget i Lederakademiforløb og derigennem fået inspiration
som skal anvendes i klubben.

I 2020 er der flere gode, spændende og sjove muligheder for at deltage i påskelejr og
sommerlejr. Bestyrelsen ønsker også at promovere klubben yderligere ved evt.
Facebookgruppe eller hjemmeside. For trænere, ønsker klubben at tilbyde flere relevante
kurser.
Mathilde orienterede og reklamerede kort om klubbens Instagramprofil.
Beretningen og handleplanen blev godkendt af generalforsamlingen

Ad. 4
Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab 2019 og budget 2020
Ina fremlagde årsregnskabet og budgettet, herunder at klubben gik ud af 2019 med et mindre
overskud på kr. 10.000 og at de væsentligste af klubbens indtægter kommer fra
kontingentindbetalinger og tilskud fra kommunen.
I 2019 ansøgte og fik klubben fondsmidler som blev anvendt til deltagelse i påskelejr og køb af nye
veste som blev anvendt ved Familiedagen. af som begge blev godkendt af generalforsamlingen
De væsentligste udgifter for klubben er ”trænergodtgørelse” og herudover er der brugt penge på
deltagelse af teknik- og kampstævner, lejre og arrangementer.
For budget 2020 gælder:
•
•
•
•

at der er afsat midler til deltagelse af flere stævner,
trænere gøres kontingentfri
kurser til trænere
kontingentstigning til kr. 120,- pr måned fra 2. halvår

Ad. 5
Behandling af indkomne forslag
Forslag om stigning af månedligt kontingent fra kr. 110,- til kr. 120,- månedligt.
Ad. 6
Valg af bestyrelse jf. § 7 i klubbens vedtægter
Følgende poster er på valg:
Formand – Tomasz Suski – genopstiller. Ingen modkandidater. Tomasz blev genvalgt
Ordinært bestyrelsesmedlem – Armin - genopstiller. Ingen modkandidater. Armin blev genvalgt
Kasserer - Ina – genopstiller. Ingen modkandidater. Ina blev genvalgt.
Sekretær – Malene genopstiller ikke. Ingen kandidater, posten er ledig. Suppleanten varetager
opgaven indtil videre. Bestyrelsen skal på førstkommende bestyrelsesmøde tage stilling til hvad
næste skridt er i forhold til besættelse af posten. Bestyrelsen kan ikke konstituerer sig, før posten
er besat.

1. suppleant – Henrik– genopstiller ikke. Ingen kandidater. Posten er ubesat
2. suppleant – Lukas – genopstiller. Ingen modkandidater. Lukas blev genvalgt.

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

Ad. 7
Evt.
Der blev stillet forslag om at klubbens velkomstbrev skal opdateres. Jeanette påtager sig opgaven
og bestyrelsen stiller sig til rådighed såfremt forældre har behov for hjælp til betaling af
kontingent, indmeldelse i klubben mv.
Herudover forslag om en kasse, hvor der kan lægges brugte Dobogs til donering.

Armin afsluttede generalforsamlingen 2020 med at takke for god ro og orden og
generalforsamlingen sluttede.

