
Farum, den 18. april 2At3

Referat af

Generalforsamling 20 L3

Torsdag d. 18. april 2Ot3 kl. 19.30 i klubben

Med folgende dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Valg af dirigent blev Martin Henriksen og referent blev valgt Mette Steen Christensen

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

Bestyrelsens berebring

Senpai Henning fremlagde bestyrelsen beretning: se bilag

Forelaggelse af llrsregnskab og evt- revisionsberehing samt godkendelse af

Arsregnskab

paulina Lunden gennemgikArsregnskabet Arsregnskabetblevgodkendt, dog skal noteres

at bestyrelsen frernadrettet skal huske, at ophenge Arsregnskabe! samt budget i klubben

eller satte det pfl hjemmesiden. Dette skal ske i henhold til vedtagterne'

Arsregnskabet blev godkendt

Forelaggelse af drift- og lilviditetsbudget samt godkendelse af budget

Der kom et sporgsmf,l om hvorfor vi budgetteret med et overskud, da vi i forveien har sA

stort et overskud. Bestyrelsen begrundede svaret med, at vi er i dialog med

kampsportscenteret og kommunen om udvidelse af centeret Nir bestyrelsen ved narmere

vil medlemmerne af klubben blive orienteret Det skal dog siges, at vi er pl et meget tidligt

stadie, og det er ikke altid lige nemt at fl en tilbagemelding fra kommunen'

Der var Onske om at vi opfriskede vegtmmmeL Dette er en god ide, men bestyrelsen

onsker ikke at det kun er Farum Kyolmshin der skal stl for vedligeholdelse af vagtmmmet

og klubben. Derfor er der ikke afsat budget specifikt til vegtrummet

Budgettet blev godkendt
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6, Behandllng af indkomne forslag

. Forslag til vedtagtsandrtnger vedr. stemmeret S I stk4

Forslaget blev vedAget med mere end2/3 dele af de fremm6dte.

Forsln g.sstiller: Bestyrel s en

Forslag: Bestyrelsen mener, at det burde vare muligt for alle medlemmer at stemme

via fuldmagt, hvis sl frem man ikke har mulighed for at m6de op til en

Generalforsamling.

Nuvarende ordlyd:" Der kan kun stemmes ved personligt fremmgde og der kan ikke

stemmes ved fuldmagl

Eorslag til ordlyd:" Der kan stemmes ved personligt fremm0de og der kan stemmes ved

maks.6n fuldmagt Fuldmagten fremvises til bestyrelsen ved generalforsamlingens

start

pl nuvarende tidspunkt er det muligt for bgrn at stemme, selv om de ikke ertil stede

via. en foraldre ellerverge der ertil stede. Det samme menerbestyrelsen burde vare

muligt for voksne ved fuldmag!

Motivation: Motivationen er,atfl flere medlemmertil atblive haft,sfi bestyrelsen har

en bedre ide om hvad medlemmerne onsker. Ligeledes onsker bestyrelsen de samme

stemmevilk6r for voksne som for bgrn.

Valg af revisor

Revisor Anders Lundberg blev genvalgt

Vatg dl bestyrelsen

Der skal velges 2 bestyrelsesmedlemmer forto ir, og 2 suppleanter for et fir.

7.

8.

Pi valg er: Paulina Lunden (kasserer)

Martin Baadsgaard
Peter Lerke

F rarz Rasmussen (suPPleant)

Klaus Vedfeldt (suppleant)

(ej villig til genvalg)
(villigtil genvalg)
(villig til genvalg)

(villig til genvalg)

Der blev ikke valgt en ny kasserer. Derfor mi bestyrelsen indkalde til en ekstraordinar

generalforsamling indenfor senest 4 uger-
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. Martin Baadsgaard og Peter Lerke blev genvalgt som bestyrelse medlemmer

. Senpai FrutuRasmussen blev genvalgt som forste suppleant
Michael Pohti blev valgt som anden suppleant.

Farum Kyokushin samt bestyrelsen, vil gerne have lov til at talike den afg6ede kasserer Paulina
Lundeno for det store stykke arbejde hun har giort i den tid hun har varet kasserer.

9. Eventuelt

. Best5nelsen havde ved sidste bestyrelse msde forslflet at vi bibeholdt prisen pn
kontingenterne. Dette skulle have vcret punkt 5 pf, dagsorden. Bestyrelsen beklager

Bevarelsen af kontingent prisen blev vedtaget

I Linda Jessen kom med det forslag at vi kunne prsve at fil nogle sponsoner til at bidrage
til klubben.
Linda Jessen vil prove at undersoge det nermere. Hun vil underrette bestyrelsen lsbende.

. Der bliver spurgt om ventilationsanlegget er blevet renset. Dette kan Senpai Martin
Henriksen bekrefte. Det er blevet renset og der er skiftet filtt€ indenfor det sidste kvartal.

r Der er ytret snske om det muligt, at der kunne ibnes for vinduerne mellem
treningspassene. Insfiuktsrerne vil v&re mere opmcrksomme pfl udluftningen fremover
f.eks. ved at ibne dorene.

. Peter Sundwall Hansen tckker sig fra PR udvalget. Man er mere end velkommen til at
melde sig til PR udvalget. Som p.t. bestir af Skipper og Linda.

I Senpai Niels onsker at der i forretningsorden bliver henvist til vedtrgterne. Dette vil
bestyrelsen se n&nnere pt ved nrst kommende bestyrelsesmsde.

Bl.a. ved folgende:

Bestyrelsen har den besluttende myndighed i alle foreningens anliggender*l. Formanden

og kassereren har den udsvende myndighed

( *1. dogjavnfor $ 15 i klubbens vedtregter)

I forretningsorden stir der: I sager, der ikke kan afvente bestyrelsens afgorelse kan

formanden lnndle pdforeningens vegne, men skal snarestforelegges sagenfor

bestyrelsen.

Senpai Niels foreslog dog ikke af skonomisk karakter, men mener der bsr std^ indenfor

de for formanden fastsatte skonomiskc rammer i henlnld til vedtegterne.
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Senpai Niels snskede i referat af den 24. oktober skulle v&re mere preoist formuleret

hvad anger det nedsatt€ udvalg skulle kigge pi mht. elcsfa fcnings tider.

Dette mente bestyrelsen dog ikke var muligt i denne situation, fsr der var blevet afholdt

et msde med henholdsvis bokseklubben og Judo klubben.

I Senpai Martin Henriksen opfordrer til at medlemmerne kommer med input til a nyt EKO

pas.

Senpai Henning kom med den opfordring til medlemmerne, at hvis man har sporgsmAl eller

kommentarer til evt. bestyrelses referater, vedtregter, forreftringsorden e. lign, er man mere end

velkommen til at henvende sig til bestyrelsen. Man behover bestemt ikke vente til den 8rlige

generalforsamling.
I{usk bestyrelsen; valgt af Jer og onsker at varetage Jeres samt klubbens snsker og behov.

OSU

Dirigent

::WW:"

Fantm, den 78. april2073
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