Referat af generalforsamling i Bjerringbro Atletik & Motion
14. marts 2012, kl. 19.30 i Bjerringbro Idrætspark
Dagsordenen er som anført i vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent:
Jørn Kjærgaard blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

45 personer deltog i generalforsamlingen.
Referent: Susanne Pihl Mortensen

2. Bestyrelsens beretning for 2011 ved formand Erik Albrechtsen
Der har været et utal af forskellige arrangementer, både i indland og udland.

Foredrag, sociale arrangementer og fællesspisninger. Erik gennemgik beretningen med
året der gik i billeder. ☺

Bestyrelsens arbejdsform blev gennemgået, møde ca. 1 gang om måneden hver

torsdag.

Birgit Bamberg og Kim Ilsvard blevet hyldet med en buket blomster pga. deres flotte
indsats ved Dm i ½ maraton.
Beretningen godkendt

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2011 til godkendelse
Werner gennemgik regnskabet.

Regnskabet er revideret at vores revisor Søren Hansen.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for det påbegyndte regnskabsår 2012, herunder
fastsættelse af medlemskontingent

Werner fremlagde budgettet for 2012

Medlemskontingentet er uændret kr. 300.
5. Indkomne forslag, herunder eventuelle forslag fra bestyrelsen
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Susanne er på valg, modtager ikke genvalg
Mogens er på valg, modtager i genvalg
Werner er på valg, modtog genvalg

Birgitte Heegård blev nyvalgt til bestyrelsen, og øvrige genvalgt.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
1.suppleant Lene Amdi blev valgt

2.suppleant Jens Søndergaard ønsker genvalg - genvalgt
8. Valg af revisor
Søren Hansen modtog genvalg
9. Valg af revisorsuppleant
Kurt Pedersen modtog genvalg
10. Eventuelt
Intet under dette punkt.
Formandens afsluttende bemærkninger:
Tak til Jørn for indsatsen som dirigent.

Ordet frit:
Palle Simonsen: Skadede løbere mangler netværk
Forslag:

Brug evt. forum eller møde op i sportscafeen
Punkt på hjemmesiden, kan evt. kaldes SKADSTUEN, hvor man kan skrive sig ind og
derefter kan man aftale at mødes.
Facebook
Tempogruppe uden tempo
Bestyrelsen Overskuddet fra Gudenåløbet gives til BIP2012

