Orciinær generaliorsamiing i AIIerøci SkiKlub
Onsdag den 19. febru ar 2020 kl. 19:30
hos Formanden - Kirkeltevej 35, 3450 Allerød

Deltagere:
Troels Bent

Hansen
Thyme
Salling
VUibe

Carsten
Carsten
Henrik
Bjarne Jensgn
Lotte Bergmarin ,

,,

(formand)
(kasserer)
(sekretær)
(dirigent)

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent Henrik \A/ibe
Referent Carsten Salling
Dirigenten konstaterede efter valget at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.

Fremlæggelse af årsberetningen

Troels fremlagde årsberetningen som ervedlagt referatet.

3.

Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årcregnskab (for 20{9}
Carsten Thyme gennemgik regnskal,ret og cle.tte blev goclkenclt
Arets resultat er et underskud på kr. -12.62'1,60

4.

Budgetfoslag

Fastholdelse af nuværende kontingent, og dermed et forventet underskud i 2020 på ca. 5.000 kr.
Der er måiei ai aktiviieier uci over skigymnasiik skai hviie økonsmisk i sig seiv.
Orienteringsklubben opfordres til at betale halvdelen af udgifterne til skigymnastik fa 111 2021.

5.

Fastsættelse af kontingent for foreningen
Kontingentet for 2019 er 100 kr per medlem per år.

6.

lndkomne forclag

lngen indkomne forslag

7.

Valg af formand (lige år)
genvalgt
Troels
som formand

8.

Valg af kasserer (ulige år)

Carsten Thyme fortsætter som kasserer
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Carsten Salling fortsætter som sekretær

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
lngen opstillede.
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{1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Lotte Bergmann og Bjarne Jensen blev valgt

12. Valg af rcvisor og en revisorsuppleant
Henrik \Alibe blev genvalgt som revisor
Bjarne blev valgt til revisor suppleant

{3. Eventuelt
Det ønskes at skiklubben deltager ved Aktiv Fritids arrangement i gågaden i august 2019. Bjarne vil
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I f,crbindelse med Aktiv Fritids arangementet skal der makedsføres en klubtur til CopenHill for

medlemmer og potentielle nye medlemmer.
Der blev foreslået at der arrangeres skitur til Japan i2021. Henrik undersøger mulighedeme.
Bjarne stopper som skigymnastiklærer senest ved udgangen af sæsonen20121. Afløser(e) skal findes
i løbet af det næste år.

Dirigent Henrik \Mbe
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