Referat fra Generalforsamling i Hovedforeningen den 30.5.18
Sted: Vallensbæk Idrætscenter, Idræts Allé 2, 2625 Vallensbæk
Tid: Spisning fra klokken 18.00. Generalforsamlingen starter klokken 19.00

1. Valg af dirigent
Niels Andersen fra VI39 svømning vælges som dirigent. Niels Andersen meddeler, at der er
indkaldt til generalforsamlingen efter gældende vedtægter.
2. Beretning af om VI39 hovedforenings organisatoriske virksomhed ved
formanden for VI39 Hovedforeningen
Carl Eltorp (CE) beretter, at det har været et stille år i hovedforeningen. Der konstateres,
at der kun har været afholdt to møder hvor man har været beslutningsdygtige. Er
desværre ikke godt nok. Vi har respekt i Vallensbæk Kommune og det er vigtigt vi bevare
vores indflydelse.
Dermed ikke sagt der er sket noget positivt. Vi har fire medlemmer i
folkeoplysningsudvalget der gør et stort stykke arbejde.
Henning Boe, formand fra badminton får ordet under formandens beretning og fremlægger
mulige fremtidsperspektiver for Hovedforeningen. Punktet behandles yderligere under
indkomne forslag (punkt 4)
3. Aflæggelse af årsregnskab (årsrapport) til godkendelse
Årsregnskab for 2017 lagt rundt og gennemgået. Klubberne har tilsyneladende fået for lidt
udbetalt i 2017. Formand Carl Eltorp meddeler, at klubberne vil får en orientering.
Kasserer Hans V. Jensen meddeler, at han går af som kasserer. Opgaven som kasserer har
haft en tyngde der har ligget ud over kasserens kompetencer.
Regnskab der foreligger er underskrevet af kassereren, formand og revisor og godkendes
af generalforsamlingen.
4. Indkomne forslag
Der er modtaget et forslag fra badminton v. Henning Boe. Forslaget skitsere fremadrettede
muligheder i hovedforeningen.
Der besluttes, at formand Carl Eltorp tager telefonisk kontakt til alle klubberne med henblik
på afdækning af om der er interesse for forslaget. Herefter nedsættes der en
arbejdsgruppe hen over sommeren.
Arbejdsgruppen kommer med et oplæg senest med udgangen af september 2018, der
drøftes på en ekstraordinær generalforsamling i begyndelsen af oktober 2018.

5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
Budget lagt rundt af kasseren. Budget kan godkendes med forbehold. Ny kasserer
gennemgår budget, jf. gennemgang af regnskab.
6. Valg af formand og sekretær (ulige år)
Formand Carl Eltorp er ikke på valg.
Carl Eltorp meddeler, at sekretær Malene Randskov ønsker, at trække sig fra posten som
sekretær.
Hans V. Jensen indtræder i posten som sekretær. Formelt er der først valg til posten i
2019.
7. Valg af Næstformand og kasserer (lige år)
Posten som næstformand er vakant.
Henning Boe fra badminton vælges som næstformand.
Hans V. Jensen trækker sig som kasserer og ønsker ikke genvalg.
Torben Simonsen fra badminton vælges som kasserer.
8. Orientering om de af medlems klubbernes udpegede bestyrelsesmedlemmer
Der er ingen orientering under punktet.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Thomas Christensen fra Kapgang vælges som revisor.
Thomas Brøndum fra Ju-Jitsu vælges som revisorsuppleant.
10.Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.
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