
TØLLØSE BADMINTONCLUB                                          

Generalforsamling

den 20-03-18 kl. 19.00

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 5 medlemmer op til generalforsamlingen. 

Dagsorden.

1. Valg af dirigent
Frank Christensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt 
indkaldt. 

2. Beretninger.
Formanden fremlagde beretningen, som udsendes med referatet. 
Spørgsmål til beretningen. Er nogen af dem, der er stoppet, dem, som tidligere havde timen om 
torsdagen, som vi har afgivet? Svar: ja, det ene hold. Resten er andre spillere. Kirsten AA oplyste, at 
fordelingen af timer er flyttet til halbestyrelsen og ligger ikke mere aktivitetsudvalget. Bestyrelsen vil 
kæmpe for at få timen tilbage til næste sæson. Især taget i betragtning at der kun har været 6-10 
deltagere inkl. trænere hver gang. 
Beretningen blev godkendt. 

3. Forelæggelse af regnskab.
Kasseren, Kirsten AA, fremlagde regnskabet og kommenterede dette. 
Der var et spørgsmål om efterbetaling. 
På et spørgsmål om, hvem der bidrager mest til økonomien, er svaret, at det er motionisterne. 
Regnskabet blev godkendt. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

4. Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 

  5a. Planer for det fremadrettede arbejde.
Som nævnt i beretningen vil bestyrelsen fortsætte med at få gang i skolebadminton samt kæmpe for at få
den afgivne torsdagstime tilbage. 

. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Valg af formand. Jørgen Nielsen genopstiller. Jørgen blev genvalgt. 
Valg af sekretær: Kirsten L. Andersen genopstiller. Kirsten blev genvalgt. 
Valg af suppleanter: Vakant

6. Valg af revisorer.
Frank Christensen og Bodi Hansen genopstiller. De er begge genvalgt. 

7. Eventuelt
Der var et spørgsmål om, hvorledes det forholder sig, hvis en bane mister to spillere? Svaret er, at hvis 
der er to, som fortsætter, så har de fortrinsret til banen. 
Bestyrelsen oplyste, at det efter den 1. maj bliver meldt ud, hvilke baner, vi har. 
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Der var forslag om at lægge generalforsamlingen på et andet tidspunkt og med evt. et socialt islæt. 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen var slut kl. 19.40. 
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