Referat af Generalforsamling 26 maj 2016.
Afbud fra bestyrelsen: Anne Mette Navntoft og Anders Kristian Pugdahl

1: Valg af dirigent
Gert Skals valgt. Indkaldelsen til Generalforsamlingen godkendt.

2: Beretninger
Beretning fra formand Kirsten Nielsen
Fodbold ungdom ved Flemming
Fodbold senior ved Jakob
Cykel Motion ved Kirsten
Fitness, ingen beretning
Spinning, ingen beretning
Gymnastik ved Søren
Badminton ungdom ved Line
Badminton senior (sang) ved Peter
Håndbold ved Jens
Festudvalg ved Jakob
Løbeklubben ved Linda
Tennis ved Kirsten, banerne er klar.
Volleyball ved Kirsten
FUT ved Kirsten
Go nat idræt ved Kirsten, lige startet op igen.

En kommentar fra Ivan Jensen, ang. de nye momsregler ved et sponsorrat. Det betyder mindre
beløb til aktivitetsparken. Kulturudvalget i Viborg kommune vil gerne lave en fond, som så vil
dække beløbet der. Der er ikke vedtaget noget endnu.

3: Fremlæggelse af regnskabet ved Dorte

En kommentar fra Peter Jensen, hvad bliver konsekvensen af at vælte klubhuset, når så
lokaletilskuddet fra Viborg Kommune forsvinder. Der gives ikke tilskud til nye omklædningsrum i
hallen. Det er tænkt ind i de nye planer, men der er ikke vedtaget noget endnu.
Regnskabet godkendt.

4: Indkomne forslag.
Jakob Mikkelsens forslag om man kan bruge sommerfesten til at få nye
træner/udvalgsmedlemmer mm. Kan det gøres ved et banner, med positiv tekst/ billeder.
Det blev diskuteret, jobbank, facebook, hjemmeside, folder i postkasse.

Måske en god ide med et lille udvalg, få lavet noget som kan bruges til alle stævner mm.
Et positiv budskab er vigtig, måske opslag i hallen om de forskellige idræts tilbud, flere kommer til
Tommy for at spørge om tid, sted og priser.
Måske en bemandet bod, til sommerfesten med de forskellige tilbud vi tilbyder.

Jakob Mikkelsen og Thomas Skall arbejder videre med ideen.

5:valg til bestyrelsen.
Kirsten Nielsen, AnneMette Navntoft og Grete Laursen villig til genvalg, de blev genvalgt.
Bestyrelsessuppleant for et år. Heidi H. Klausen blev valgt.
Revisor, Gert Skals villig til genvalg, blev valgt.
Revisorsuppleant, Ivan Jensen blev valgt.

6: Evt.
Spørgsmål til tavlen i hallen, kan man bestemme hvilken sport man som sponsor vil dække?
Svaret var, ja det kan man.

Dato for halfordelings møde er torsdag den 16. Juni kl. 19.00 i klubhuset.
En repræsentant fra badminton, gymnastik, fodbold og håndbold skal være til stede.
Linda deltager fra bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand:

Kirsten Nielsen

Næstformand:Grete Laursen
Kasserer:

Dorte Jensen

Referent:

AnneMette Navntoft
Thomas Skall
Linda Bertelsen
Anders Kristian Pugdahl

