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VK Esbern Snare 
 

 

Generalforsamling 
10. februar 2006 kl. 19.00 

i Kalundborg Hallerne, mødelokale 3. 
 

Dagsorden: 
 
  1)  Valg af dirigent. 
 Hugo Ravn blev valgt. Generalforsamlingen er korrekt varslet. 

   

  2)  Valg af stemmetællere. 
 Harry Vestergård og Michael Neumann blev valgt. 

 

  3)  Formandens beretning. 
Formand Peter Stig Larsen fremlagde sin beretning. Herunder: VK 

Esbern Snares 50 års jubilæumsfest den 26. april 2006, hvor vi udlodder 

2 billetter til La Santa Sport. 

 Ingen bemærkninger fra de fremmødte. 

   

  4)  Forelæggelse af regnskab. 
Kasserer Thomas Ravn fremlagde regnskabet. Pr. 31.12.05 var 

klubbens pengebeholdning 165.605,49 kr. Efter køb af maskiner er vores 

pengebeholdning ca. 60.000 kr. Regnskabet godkendt. 

 

  

  5) Fastlæggelse af kontingent. 
 Her henvises til punkt 6. 
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 6) Behandling af indkomne forslag. 
a) Forslag om helårligt kontingent.  

Bestyrelsen foreslår at vi går til årskontingent, da vi administrativt har 

store udgifter til bl.a. porto og kassereren har et stort arbejde med at 

ajourføre medlemslister.  

Da forslaget er en vedtægtsændring skal der indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling før forslaget kan effektueres.   

Forskellige synspunkter fra de fremmødte blev drøftet. Det blev besluttet 

at det kun er formanden der kan give tilladelser til prøvetimer og at 

prøvetimer kommende medlemmer kun træner sammen med en træner 

indtil kontingent er betalt. 

 

b) Forslag fra bestyrelsen om adgangskontrol til lokalet. 

Bestyrelsen har indhentet tilbud på adgangskort til lokalet. Dette tilbud 

blev drøftet af de fremmødte. Generalforsamlingen indstiller til 

bestyrelsen at sætte indkøb af adgangskontrollen i værk. Bestyrelsen 

undersøger om Kalundborg Hallerne vil give et økonomisk tilskud. 

 

  7) Valg af næstformand.  
 Palle Andersen ønsker ikke genvalg. Benny Bay blev valgt. 

 

  8) Valg af kasserer.  
 Thomas Ravn blev genvalgt. 

 

  9) Valg af bestyrelsesmedlemmer – 3 medlemmer og 2 suppleanter. 
Poul Leth Madsen, Søren Filbert og Tonny Jørgensen blev valgt til 

bestyrelsen. 

Suppleanter blev Frederik Christiansen og Maiken Lindholm. 

  

10) Valg af 2 bilagskontrollanter. 
 Simon Ravn og Erik Petersen blev valgt. 
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11)  Valg af diverse udvalg. 
 Ingen udvalg blev nedsat. Bestyrelsen nedsætter udvalg ad hoc. 

 

 

12) Eventuelt.  
Hvis man ønsker ny musik i anlægget køber man selv cd’er og får penge 

refunderet af kassereren. 

Medlemslister ønskes sat op i lokalet så alle kan se hvem der er medlem 

af klubben. 

Det blev vedtaget at etablere et hold der tjekker om personer der træner i 

lokalet er medlemmer af klubben. Opslag med kontrollanternes navne og 

billeder sættes op i lokalet. Kontrollanterne er: Harry Vestergaard, Peter 

Stig Larsen, Poul Madsen og Anders Knudsen. 

Ikke-medlemmer er ikke i lokalet uden træner og ikke uden formanden 

ved besked derom.  

Peter Stig Larsen svarede på spørgsmål om dopingkontrol. Denne 

kommer forsat uanmeldt. Vi har en klar holdning i klubben: Vi tolererer 

IKKE doping!  

Bestyrelsen påregner at indkøbe nye håndvægte til klubben efter 

sommerferien. 

Søren Filbert blev af bestyrelsen valgt til årets medlem 2005. 

 

 

 

referent: Anders Knudsen 
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