Referat af

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Mandag den 15.. februar 2016 kl. 19.30 i Caféen i SLAGSLUNDE-KLUBBEN
KLUBBEN

Dagsorden:
1)

Valg af dirigent:
dirigent Inge (og referent Carsten)
a)

2)

Bestyrelsens beretning for 2015
a)

3)

6)

Susan fremlagde regnskabet: Vi konsoliderer os af hensyn
til evt. manglende indtægter fremover. Inge udtrykte stor
respekt for, at foreningen efter 25 år, har en beholdning på
125.000. Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag - herunder forslag fra bestyrelsen:
bestyrelsen
a)

5)

Susan aflagde beretning: Nedadgående trend for cafeer og
koncert. De faste aktiviteter kører fint, takket være de
frivillige, som står for dem. Beretningen blev godkendt.

Forelæggelse og godkendelse af foreningens regnskab
a)

4)

Inge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og gav ordet til formanden.

Ingen forslag indkommet.

Fastsættelse
astsættelse af kontingentet og
Godkendelse
odkendelse af budget for 2016.
a)

Kontingentet foreslås atter uændret på trods af et faldende
medlemstal, p.t. 105 betalende.

b)

Budgettet indeholder ikke tilskud til eksterne
arrangementer, koncert og cafe med musik.

c)

Tilskud til lokalelejen er allerede bevilget af Kommunen.

d)

Udgifter er p.t. øremærket til reparationer og evt.
udskiftning af køleskab.

Valg af:
a)





b)

Formænd til udvalgene:
Eksterne kunstnere
Spil og sport
Teatergruppen SLAGS
PR-udvalg

7)

Susan

genvalg
genvalgt

Suppleanter:

Valg af 2 revisorer:
revisorer
•
•

22-02-2016

genvalgt
genvalg
genvalg
genvalgt
genvalg
genvalgt
genvalg
genvalgt

Bestyrelsesmedlemmer:
Formand

c)

Anette
Bjarne L.
Lars
Per

revisor
revisorsuppleant

Inge Henriksen genvalgt
genvalg
Kaj Madsen
genvalg
genvalgt

1

8)

Eventuelt

Susan fremlagde nogle betragtninger om tilslutningen til arrangementerne, hvor især caféaftnerne har et utilfredsstillende
edsstillende lavt antal gæster.
Bente efterlyste beretninger fra de faste aktiviteter.
o
o
o
o
o
o
o

Keramik, Bjarne: Om formiddag
ormiddagen 6 deltagere og om aftenen 8-10
10 deltagere.
Malehold, Inge berettede: 10 deltagere
Seniorerne, Tove: Hver tirsdag. 19 i alt.
Teater, Lars: Teatergruppen holder pause, men julestykket kører videre med Bente og
"den tekniske stab" på 6--8 personer.
Madklub, Bente: 11 medlemmer spiser 1. fredag i hver måned. Det
et er muligt at være med.
Sport, (sanne): Et par stykker spiller badminton om søndagen og hockyholdet spiller
tirsdag. Der er ledige baner.
Billard, Bjarne: Nogle stykker tager et slag billard et par gange om året.

Fremtid: Per: Aktiviteterne fungerer fint, men de underholdende
e aktiviteter mangler deltagere
på trods af høj kvalitet. Er det det store arbejde værd? Per er tilbøjelig til at stemme for
nedlæggelse.
Når flygtningene kommer, forventer Susan, at Klubbens lokaler kommer i spil. Det blev også
bragt på bane på Flygtningenetværkets seneste møde. Det kunne måske gøre en anden
gruppe beboere interesseret i Klubben. Evt. kunne man lave en cafeaften hver torsdag,
foreslår Per. Der skal dog være en tovholder.
Susan konkluderede at vi ser tiden an og håber på stor succes med Lysdal. Vi kan overveje
et større arrangement i anledning Klubbens 25 års fødselsdag evt. med levende musik.
Susan takkede for deltagelsen og dirigentens gode arbejde.
Generalforsamlingen afsluttedes ca. kl. 20.

Referent
Carsten Brun

Referat godkendt

------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Susan Kielstrup, formand

Inge Henriksen, dirigent
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