Referat af Generalforsamling 7/3-2018
Velkomst ved formand Heidi Christensen

Foredrag ved Birgitte Palle – Uden frivillige, ingen forening
Fremhæv det positive som allerede er i klubben fremfor det negative som mangler
Læg, formuler og følg en plan
Hvad motiverer de forskellige alders- og personlighedsgrupper

Valg af dirigent
Tommy Jensen er valgt

Generalforsamlingen er varslet korrekt

Formandens beretning
2017 og starten af 2018 har været et travlt år for Søhesten – mange arrangementer.
Bl.a. nævnes jubilæums-stævnet.
Mange stævner i hele klubben – både konkurrenceafdeling og børnehold. Gode personlige rekorder til
konkurrenceafdelingen.
2 svømmere til de Danske Årgangsmesterskaber – fine resultater.
Tur til EM – rigtig god oplevelse hvor der blev netværket på tværs af klubberne.
Træningslejre, både til konkurrenceafdelingen og børnehold.
24 timers event hvor vi er repræsenteret og lægger kræfter.
I forhold til bestyrelsen – vi skulle være repræsenteret med 2 mere, men i april trak Brian sig, og i efteråret
trak Dorthe sig ligeledes. Ingen suppleanter kunne træde ind. Bestyrelsen valgte at køre videre med 5
medlemmer og trække læsset frem til generalforsamlingen.
Vores fremtid – vi har selvfølgelig ønske om at klubben stadig skal bestå og fortsat være synlige. Vi vil gerne
arbejde målrettet mod flere udvalg som kan være med til at sikre klubbens overlevelse.

Regnskabet
Vi har 2 regnskaber – Søhesten og HHI. Charlotte gennemgår begge.
Søhesten:
Stigning i indtægter.
Stigning i udgifter.
Flot resultat for 2017 – 97.389 i 2017 mod 41.957 i 2016.
Stigning i egenkapital.

HHI:
Stigning i indtægter.
Fald i udgifter.
Flot resultat for 2017 – 35.048 i 2017 mod -8.500 i 2016.
Stigning i egenkapital.

Regnskaberne er godkendt.

Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen selv.
-

Vi røg ind i den situation at to forlod bestyrelsen, og vi kunne ikke få suppleanter ind. Bestyrelsen
besluttede at køre videre frem til ordinær generalforsamling idet der ikke var så lang tid til. Der står
ikke noget konkret i vedtægterne om hvordan sager som denne skal håndteres. Derfor fremlægges
forslag om ændring i vedtægterne som nærmere beskriver hvordan det skal håndteres hvis en
lignende situation skulle opstå.

Der stemmes om vedtægtsændring blandt de stemmeberettigede. Forslaget er vedtaget.

Valg til ny bestyrelse
2-årige
Carsten er på valg – ønsker ikke genvalg.
Janni er på valg – ønsker genvalg.
Steen er på valg – ønsker genvalg.
Jytte er på valg – ønsker genvalg.
Jannie Thisted stiller op til bestyrelsesperiode på to år.

Janni, Steen og Jannie er valgt ind for 2 år.

1-årige
Peter Kornum stiller op.
Camilla Blach stiller op.
Peter og Camilla er valgt ind for 1 år.

Suppleanter – der skal vælges 2 nye
Mette Olesen stiller op.
Karen Marie Juul stiller op.
Mette og Karen er valgt ind.

Valg af revisor
Thomas valgt som revisor
Mie som revisor-suppleant

Eventuelt
Steen spørger om der er forslag til arrangementer i klubben.
Mette foreslår en Fårup Sommerland-tur for hele klubben.
Heidi siger på bestyrelsens vegne tak for samarbejdet til Carsten.

Onsdag 14/3-2018 kl. 17.30 afholdes konstituering i mødelokalet.

