Dagsorden, generalforsamling, GTK 22.02.22
Dagsordenspunkt

Referat

1. Valg af dirigent,
stemmetællere og
referent

Dirigent Bilal, Stemmetællere Emma
og Alba, Mette Referent

2. Forelæggelse og
godkendelse af
bestyrelsens
beretning og
handleplan for 2022

Nabil har gjort et fantastisk stykke
arbejde ift. Informationsplatforme, i
form af facebook og hjemmesiden.
Der forsøges at gøre klubben mere
social, bla. ved
trænings/gradueringsweekend,
hvilket var en stor succes. Vi håber på
et år med flere stævner og større
tilslutning til klubben, herunder
deltagelse i Gladsaxedagen og
reklame på Facebook.
Der arbejdes på at en større
forståelse af at klubben fungerer som
en forening, hvor det også forventes
at medlemmerne bidrager ved
arrangementer. For at en forening
skal fungere skal medlemmer og
forældre, udover
bestyrelsesmedlemmer bidrager med
alt hvad de formår.

3. Forelæggelse og
Godkendt ved håndsoprækning
godkendelse af
formandens beretning
Herunder bla.:
I 2021 overskud kr. 43016,56

4. Forelæggelse og
godkendelse af hhv.
revideret årsregnskab
for 2021 og budget
for 2022, jf. vedlagte
årsregnskab for 2021
og budget for 2022.

Medlemskontigent lavere end
normalt, grundet frafald af
medlemmer og tilbagebetaling af
kontigent til de medlemmer som
forblev medlemmer.
Coronapakker blev modtaget fra
staten, hvilket bla. har betalt for nye
gulvmåtter og andet udstyr
Indestående ca. 250.000,-.

Regnskab og budget godkendt
Regnskab og budget kan udleveres
ved Kasserer Ina efter forespørgsel
Forslag om ”reklame” i
Gladsaxebladet, når der opnås flotte
resultater eller er afholdt
arrangementer
Forslag om renovering af
opholdsrummet, ex. udskiftning af
gulvtæppe. Gustav og Thomas
melder sig til at kigge på rummet og
komme med forslag til renovering
inden den 30. april 2022. Forslag
forelægges Bestyrelsen

5. Behandling af
indkomne forslag

Forslag om at få billedrammerne i
brug. Alle trænere kan tage billeder
af medlemmer og Lisa tilbyder at
printe og sætte billederne i rammer.
Drøftes videre i bestyrelsen.
Forslag om at der ved indmelding i
klubben, samtidig gives samtykke til
at der må tages portræt billede af
medlemmet
Opdatering af Flyer, som kan uddeles
ved Gladsaxedagen og papirudgave
af diverse invitationer som kan
uddeles til monbørnene
Forslag om nedsættelse af lille
arbejdsgruppe, som kan nytænke
reklame og udbredelse af klubbens
succeshistorier/talenter mv. Bilal,
Nabil og Ali melder sig.

6. Valg af bestyrelse,
jf.§ 7 i klubbens
vedtægter. Følgende
poster er på valg:

a. Formand – Tomasz ønsker genvalg:
Tomasz blev genvalgt
b. Kasserer – Ina ønsker ikke genvalg:
Ina blev genvalgt

a. Formand –
Tomasz ønsker
genvalg

c. Ordinær bestyrelsesmedlem –
Lukas ønsker genvalg: Nabil blev
valgt

b. Kasserer – Ina
ønsker ikke genvalg.

d. 2 suppleanter –
Suppleant 1: Alba ønsker genvalg:
Alba blev genvalgt

c. Ordinær
bestyrelsesmedlem – Suppleant 2: Nabil ønsker genvalg:
Lukas ønsker
Bilal blev valgt
genvalg.
d. 2 suppleanter –
Suppleant 1: Alba
ønsker genvalg.
Suppleant 2: Nabil
ønsker genvalg.
Mangler
e. Valg af revisor –
Camilla ønsker
genvalg.
f. Valg af
revisorsuppleant

e. Valg af revisor – Camilla ønsker
genvalg: Camilla blev genvalgt

f. Valg af revisorsuppleant: Frank blev
valgt

