Generalforsamling den 1. Februar 2017
1. Valg af dirigent og referant:
 Michael Lundgren blev valgt som dirigent
 Anne Wonge blev valgt som referant
 Der blev talt 22 stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer.
2. Formandens beretning:
 Se seperat dokument.
 Formandens beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab:
 Der blev spurgt til opkrævningen af Coda afgift. Vi kan desværre ikke
udelade denne post.
 Der blev spurgt til om vi er for ambitiøse mht valg af trænere til clinics.
Det er desværre kun de dyre clinics vi kan fylde op. De lidt billigere
bredde clinics er svære at fylde og er blevet aflyst.
 Der blev stillet spørgsmål til den store forskel i udgiften til dommer.
Det er for at spare lidt penge vi bruger Anja Eriksen til Take It Easy
hvert år. Hun bor tæt på og koster derfor ikke noget videre i kørsel og
skal ikke overnatte. Vi ønsker dog ikke at bruge den samme dommer
til samtlige shows.
 Regnskabet blev godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingenter:
 Der er sat en større udgiftspost af til boden, da vi ikke ønsker at bruge
Steen i boden – ikke alle kan lide mexicansk mad.
 Det blev foreslået at bruge Linda og hendes mand i boden i år. Det
tager vi op på næste bestyrelsesmøde.
 Budgettet blev godkendt.
5. Eventuelle foreslag fra bestyrelse og medlemmer:
 Ingen foreslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter:
 Anne Wonge og Jessica Ceglarek er genvalgt til bestyrelsen.
 Bettina Jensen er valgt ind i bestyrelsen.
 Niels Mathisen er valgt som suppleant.
7. Valg af revisor og revisor supleant:
 Lissi Aarenstrup fortsætter som revisor.
 Jan rasmussen er valgt som revisor suppleant.
8. Eventuelt:
 Der blev sagt tak for den fine indsats og givet en gave til Preben og
Leif som er trådt ud af bestyrelsen.
 Der blev trukket lod om forskellige gaver blandt de fremmødte. Der er
følgende vindere:
 Medlemsskab 2018: Vivi Walters
 Boks til Take it easy: Lissi Aarenstrup
 Boks til Take it easy: Line Mathiesen
 Klasse ved Take it easy: Nina Lillelund Hjort
 Klasse ved Take it easy: Emma Hinhede

Konstituerende møde for den nye bestyrelse Tirsdag den 14. Februar kl 18:30 på
Tuse Creek Ranch.

