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19.01.09 

VK Esbern Snare 
 

 

Referat af generalforsamling 

fredag den 20. februar 2009 kl. 19.00 

 i Kalundborg Hallerne, mødelokale 3. 

 

Dagsorden: 
 

  1)  Valg af dirigent. 

Hugo Ravn blev valgt og erklærede generalforsamlingen for lovligt 

varslet.  

   

  2)  Valg af stemmetællere. 

Jørn Larsen og Finn Seneca blev valgt. 

 

  3)  Formandens beretning. 

Formanden fremlagde sin beretning. 

  

 4)  Forelæggelse af regnskab. 

Kasserer Thomas Ravn havde uddelt regnskab, som ikke gav anledning 

til kommentarer. Der blev stillet spørgsmål til hvilke maskiner vi har 

indkøbt og antal medlemmer. Vi er 237 medlemmer ved årsopgørelsen. 

Vi har fået 24.049 kr. i tilskud fra kommunen. 

 

  5) Fastlæggelse af kontingent. 

 Kontingentet fastholdes til 720 kr. pr. år. 

 

  6) Behandling af indkomne forslag. 

Forslag fra Peter Stig Larsen, på bestyrelsens vegne om at kræve 80 kr. 

i indmeldelsesgebyr. Dette blev vedtaget, med 2 imod 19 for. 
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Forslag fra Harry Vestergaard om en ”kontrolchip”, der kan afsløre om 

chip og bruger er en og samme person. 

Bestyrelsen fik mandat til at finde en passende, enkel løsning. 

 

Forslag fra Søren Filbert om fritagelse fra kontingent til han og hans 

kone, som godtgørelse for tidsforbrug i forbindelse med indmeldelse og 

nøgleudlevering.  

Forslaget blev nedstemt med 18 imod og 3 ja. 

Bestyrelsen bestemmer hvordan de 5000 kr. skal fordeles.  

 

  7) Valg af formand. 

 Peter Stig Larsen modtog genvalg. 

 

  8) Valg af sekretær.  

 Anders Knudsen blev genvalgt. 

 

  9) Valg af bestyrelsesmedlemmer – 3 medlemmer og 2 suppleanter. 

 Søren Filbert, Kirsten Carstensen og Tonny Jensen stiller op. 

 Finn Torndahl og Frederik Christiansen blev valgt som suppleanter. 

 

10) Valg af 2 bilagskontrollanter. 

 Erik Pedersen og Simon Ravn blev genvalgt. 

 

11)  Valg af diverse udvalg. 

 Kontrollanter: Harry Vestergaard, Peter Stig Larsen, Michael Jensen.
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12) Eventuelt.   

Forslag om at få opsat justerbare højtalere eller headsetstik i lokalet. 

Bestyrelsen ”ser på det” og der indhentes tilbud på lyd i lokalet. 

Forslag om indkøb af skuldermaskine og en bicepsmaskine. Forslag om 

at øvelsesplakater opsættes ved maskinerne. 

 Forslag om at flytte fjernsynet ind midt i lokalet. 
 
 

Året medlem blev Harry Vestergaard. 
 
 
 
 
 
Således opfattet.  

Venlig hilsen 
 
 
 

Anders Knudsen 
kasserer 


