Gug Petanque Klub`s genralforsamling den 20. februar 2018
Referat fra tirsdag den 20. februar 2018, kl. 19 i Gug Boldklub

1. Valg af dirigent
Jørgen Berg Nielsen blev valgt. Jørgen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
varslet. 26 medlemmer var mødt frem. Dagsordenspunkterne blev gennemgået. Punktet
eventuelt blev tilføjet dagsordenen.
2. Bestyrelsens beretning ved formand Tove Svendsen
Beretningen var udsendt med dagsordenen. Tove beklagede, at der var blevet nævnt forkerte
navne i forbindelse med afslutningen af Limfjordsturneringen i Karolinelund.
Der var et spørgsmål til de nye baners beliggenhed - men intet er afklaret endnu. Lisbeth kunen fortælle, at hun var valgt ind i bestyrelsen i Gug Samråd. Gug Samråd har intentioner, om at
få et eventuelt samarbejde med samrådet i Visse og Gistrup. Vi håber, det bliver positivt for
vores Petanque Klub.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Aflæggelse af regnskab ved kasserer Lisbeth Mortensen.
Regnskabet er godkendt af Knud Erik Back den 22.01.2018
Regnskabet blev godkendt.
Ingen bemærkninger til status for 2017
4. Rettidige indkomne forslag til generalforsamlingen.
Der var ikke indkommet forslag.
5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastansættelse af kontingent for alle medlemmer.
Der var et enkelt forståelsesspørgsmål til budgettets indtægter vedr. kontingent. Vi forventet
et mindre frafald af medlemmer.
Medlemskontingent for 2018 er uændret. 200 kr. for aktive og 100 kr. for passive medlemmer.
Budgetforslaget 2018 blev godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand
Tove Svendsen
Næstformand
Winnie Thygesen
Sekretær
Kirsten Lynge.
Kasserer
Lisbeth Mortensen
Medlem
Nils B. Christiansen
7. Valg af suppleanter:
Erik Kristensen
Winnie Thygesen
Valgt blev:

på valg - er genvalgt
på valg - er genvalgt

Modtager ikke genvalg
Der skal vælges en ny. Winnie er trådt ind i bestyrelsen i stedet for
Poul Erik Pedersen
Kjeld Thygesen (1. Suppleant )
Kirsten Frederiksen (2. Suppleant)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor

Knud Erik Back

på valg - er genvalgt

Revisorsuppleant

Ove Iversen

på valg - var ikke til steder

Valgt blev :

Else Jensen

9. Valg af festudvalget:
Jytte Jensen
Jørgen Jensen
Lisbeth Mortensen
Nils B. Christiansen

på valg - valgt for et år mere
på valg - valgt for et år mere

10. Eventuelt
Spørgsmål i forhold til Gug Boldklubs brug af vores flagstang . Tove har efterfølgende talt med
Henrik Gug Boldklub, så vores vimpel er sat op igen.
Lisbeth og Nils efterlyser input til sociale arrangementer, og medlemmerne er også selv
velkommen, til at stå for et arrangement .

Husk at sætte kryds i kalenderen. Den 25. marts 2018, kl. 14 er der standerhejsning i Gug
Petanque Klub

