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Referat: 
 

1) Valg af dirigent 

Hugo Ravn blev valgt. 

 

2) Valg af stemmetællere 

Hans Erik Hansen og Finn Seneca blev valgt. 

 

3) Formandens beretning 

Formanden fremlagde sin beretning, som generalforsamlingen tog til 

efterretning. 

Generalforsamlingen diskuterede bankospil efter generalforsamlingen, 

som vi i år har udeladt. Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at 

genindføre bankospil til næste års generalforsamling. 

 

4) Forelæggelse af regnskab 

Kasseren fremlagde regnskabet i detaljer og redegjorde for de forskellige 

poster. Billagskontrollanterne har godkendt bilagene og regnskabet. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  

 

5) Fastlæggelse af kontingent 

Vi er 203 medlemmer og har et fornuftigt overskud. Kontingent pr. år er 

800 kr. for nye medlemmer inklusiv nøgle, og 720 kr. pr år for 

eksisterende medlemmer. 



 

6) Fastlæggelse af bestyrelseshonorar 

Bestyrelsens honorar fastholdes til 10.000 kr. som bestyrelsen fordeler 

mellem sig på et kommende møde. 

 

7) Behandling af indkomne forslag 

Der indkøbes en ny lægmaskine efter den eksisterende er solgt. 

 

8) Valg af formand 

Peter Stig Larsen blev genvalgt. 

 

9) Valg af sekretær 

Anders Knudsen blev genvalgt. 

  

10) Valg af bestyrelsesmedlemmer – 3 medlemmer og 2 suppleanter 

Til bestyrelsen blev valgt: Tonny Jørgensen, Tim Heide, Jacob Haurum. 

Som suppleanter blev valgt: Erling Hansen og Magnus Emil Jensen 

 

11) Valg af 2 bilagskontrollanter 

Hans Erik Hansen og Finn Seneca blev valgt. 

 

12) Valg til diverse udvalg 

Magnus er formand for et udvalg der skal lave en klubkonkurrence i 

bænkpres. 

Lisbeth har kontakt til et tidligere medlem af Siriuspatruljen, der kommer 

og holder foredrag. Dette slås sammen med ovenstående 

klubkonkurrence. 

Forslag om udvalg for klubaftener. Theis står for udvalget og inviterer 

selv øvrige medlemmer via opslag i lokalet. 

 

 

 



13) Eventuelt 

Forslag om at få skiftet drejeknapperne til højtalerne til afbrydere. 

Der skal laves service på højtalerne og ved den lejlighed finder vores 

huselektrikere den bedste løsning – enten  

Der er indkøbt en reol der skal stå i vægtløftergraven. Der kommer 

plastkasser i kraftig kvalitet der passer til. 

Ønske om at få sat kamera op i ”vinklen” så hele lokalet er dækket. 

Lisbeth sætter plakater op. 

Der kommer kroge til at hænge kæder op. 

Stort ønske fra medlemmerne om at øge indsatsen for oprydning! 

Bestyrelsen finder en løsning på svineri med magnesium. 

Whiteboard rengøres af Jacob og et nyt indkøbes af Lisbeth til at hænge 

op i vægtløftergraven. 

 

ÅRETS MEDLEM 2016: LUKAS MOESGÅRD 

 

 
 

Venlig hilsen 
 

Bestyrelsen 


