Referat af generalforsamlingen BAM – 15. marts.2017
Generalforsamlingen blev indledt med fælles spisning. Menuen var bøf bearnaise med
pomfritter og salat. Der var 52 Bam løbere der deltog i mødet.
Efter maden bød formand Dan velkommen.
Pkt.1.:

Valg af dirigent.
Jørn Kærgaard blev valgt som dirigent.
Jørn kunne konstatere at generalforsamlingen, iflg. vedtægterne var indkaldt
rettidigt.

Pkt.2.:

Bestyrelsens beretning.
Dan fremlagde bestyrelsens beretning – den vedhæftes referatet.

Pkt.3..

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Vedhæftes referat.
Werner gennemgik regnskabet, der blev godkendt af forsamlingen

Pkt.4.:

Fremlæggelse af budget for det påbegyndte regnskabsår, herunder fastsættelse af
medlems kontingent. Vedhæftes referat
Werner lavede en gennemgang af budgettet, det blev vedtaget at kontingentet er
uændret 300,00 kr. inkl. fri tilmeldingsgebyr til Egeskovløbet 2017

Pkt.5.:

Indkomne forslag, herunder eventuelle forslag fra bestyrelsen.
Der er ingen indkomne forslag, heller ikke fra bestyrelsen

Pkt.6.:

Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Anette Christensen (genvalgt)
Palle Valbjørn (genvalgt)
Find Larsen (genvalgt)
Jan Møller Nielsen
Uffe Salomonsen

Pkt.7.:

Valg af suppleanter til bestyrelsen:
1. suppleant blev Lars Brønlund
2. suppleant blev Tove Sørensen

Pkt.8..

Valg af revisor:
Kurt Pedersen

Pkt.9.:

Valg af revisor suppleant:
Steffen Laursen

Pkt.10.:

Eventuelt
Der blev fremvist den nye klubtrøje - rød Fusion t-shirt, eller singlet
Klubben betaler tryk på ryggen, og ønskes navn eller dannebro på trøjen, vælges
det på Sportigans hjemmeside

Anette takkede Jens, Morten og Dan for deres store indsats i både bestyrelsen og i div. udvalg.
Håber de stadig er at finde fremover i klubben.
Bestyrelsen konstituerede sig således: Jan Møller Nielsen – formand
Palle Valbjørn – næstformand
Werner Lynglund - kassere
Birgitte Hegaard – sekretær
Anette Christensen
Find Larsen
Uffe Salomonsen - Webmaster
Lars Brønlund – 1 suppleant
Tove Sørensen – 2 suppleant
Jørn afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Formand Dan takkede for god opbakning til generalforsamlingen.

