Gentofte, den 27. februar 2018

Korrekt indkaldt GF
-

Indkaldelse den 12 januar på hjemmeside, opslag i klub og via mail
Regnskab kunne afhentes i klubben fra mandag den 19 februar
Indkomne forslag på hjemmesiden den 21 februar

Dagsorden jf lovene
1. Valg af dirigent
Sune Westrup blev valgt som dirigent efter indstilling fra bestyrelsen

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
a. Formandens beretning
b. Bane- og anlæg
c. Spilleudvalg
d. Ungdomsudvalg
e. Motion og bredde
Spørgsmål: Mogens Thomsen spurgte ind til medlemstallet. Har vi et max på
800? Formand Poul Erik konstaterede at det ikke står nævnt i vedtægterne.
Herefter blev beretningen taget til efterretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse
Michael Howitz fortalte kort om det.
Gennemgang ved Kristian Grøn. Budget for 2018 blev gennemgået samtidigt.
Der var herefter spørgsmål til de øgede priser på en halkontrakt.
Poul Erik forklarede at man ønskede et øget incitamentet til at frigive sin bane når den
ikke blev brugt. Derudover ønskede man at nærme sig priserne i HIK og Skovshoved.
Der var spørgsmål til hvor stor en del der er halkontrakter. Der blev svaret at der er 99
kontrakter i alt indendørs inklusiv Gobys. Fordelt på de 2 baner svare det til 7
kontrakttimer om dagen.

Herefter blev regnskab og budget godkendt

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2018 til godkendelse
Regnskab og budget godkendt
5. Behandling af indkomne forslag.
3 indkomne forslag. Kan findes i fuld længde på hjemmesiden.
Anders Kjærsgaards forslag blev behandlet først:
Der var en kortere diskussion om forslaget. Bestyrelsen støttede forslaget og herefter blev
forslaget godkendt – Der vil blive nedsat et udvalg som forslaget ønsker det
Mogens Thomsens forslag:
1 del af forslaget handlede om en vedtægtsændring. Forslaget gik på at man kun kan stemme
ved personligt fremmøde på GF. Mogens forklarede sig selv og begrundede sit forslag til en
vedtægtsændring.
Herefter fulgte en længere diskussion om forslaget. Det endte alt sammen med at forslaget
blev trukket tilbage af Mogens selv.
2 del handlede om en GFs beslutning fra 2012. Jf. forslaget på hjemmeside. Det endte i en
afstemning: 10 stemte for forslaget og 23 stemte imod. Derfor pålagde GF ikke bestyrelsen at
efterleve forslaget fra 2012, som der var foreslået.
3 del handlede om at bestyrelsen skal efterleve de nuværende bookingregler. Bestyrelsen var
enige i dette og mente sådan set ikke det var et forslag. Der var bred enighed om at
bestyrelsen skal sikre dette uden dog at gennemgå banebookingen hver eneste dag. Herefter
var der ikke yderligere til dette.
Per Plesner forslag:
Først var der en diskussion om forslag. Der blev aftalt at problemets omfang skulle
undersøges, da der var mange glade naboer tilstede. Det blev også konstateret at bestyrelsen
gerne vil i dialog med naboerne. Det endte med at GF ikke ville pålægge bestyrelsen at
indkalde naboerne til et møde.
Herefter var behandlingen af de indkomne forslag slut.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:

Andreas Laulund (Ønsker genvalg)
Michael Howitz (Ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller
Benedicte Howitz. Benedicte fortalte om sig selv.
Lisbeth Bau Madsen (Ønsker ikke genvalg) Bestyrelsen indstiller
Jacob Kjærsgaard. Jacob fortalte om sig selv.

Der var ingen andre kandidater. Begge blev dermed valgt ind.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller:
Gitta Trier
Jan Nielsen
Ole Vilmann havde bemærket at Jan ikke er aktiv spiller.
Jan er æresmedlem og kan godt være suppleant.

8. Valg af revisorer og to revisorsuppleanter.
Da Mogens Thomsen også stillede op som revisor var der 3 kandidater. Derfor blev der
gennemført valg via håndsoprækning.
Stemmerne blev fordelt således:
Carl-Johan Howitz: 25 stemmer og genvalg
Ole Jensen 26 stemmer og genvalg
Mogens Thomsen 5 stemmer og blev istedet suppleant

Suppleant er:

Ernst Bornholdt - Genvalg
Mogens Thomsen - Genvalg

9. Valg af tre seniorudvalgsmedlemmer og tre juniorudvalgsmedlemmer
Ingen andre stillede op end de foreslåede.
På valg til SU: Maria Jespersen, Ole Jensen og Morten Schultz

Valgt ind

Indstillet til UU er: Anders Kjærsgaard, Karina Carlsson, Illa Stephensen.

Valgt ind
10. Eventuelt.
Spørgsmål om skiltning med klubmestre. Det er meningen klubmestre skal opdateres.
Spørgsmål om æresmedlem. Der er ikke ændret på reglerne for at blive æresmedlem.
Alle kan indstilles til bestyrelsen der bestemmer.
Spørgsmål om der er søgt baner andre steder i kommunen. Her var der et rungende ja.
Vi er i 9 andre haller indendørs.

Ros til bestyrelsen
Tak til Lisbeth og Michael. De fik en kurv og en klapsalve for deres tid i bestyrelsen
Tak til dirigenten.
Referent: Kristian Grøn
Slut

