Referat
Ordinær generalforsamling
Den 12. maj 2022 kl. 19:30
i Hørning Idrætscenter.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formandens beretning
Aflæggelse af revideret regnskab
Indkomne forslag
Valg af afdelingsformand / afdelingskasserer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 suppleanter.
Eventuelt.

Formanden byder velkommen.
Henrik Sejr blev foreslået, accepterede og enstemmigt valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterer at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Ad 1. Formandens beretning
Beretningen blev mundtligt fremlagt.
Efter diskussion og bemærkninger blev beretningen taget til efterretning.

Ad 2. Aflæggelse af revideret regnskab
Jesper Olesen fremlagde årsregnskabet inkl. balance med bemærkninger til de forskellige poster.
Af regnskabet fremgår også budget for næste sæson.
Regnskabet er underskrevet af hele bestyrelsen og revisor.
Regnskabet blev efter bemærkninger og diskussion enstemmigt godkendt.

Ad 3. Indkomne forslag
Ældre badminton har (rettidig) stiller følgende forslag vedr. deres kontingent:
- Forslag 1: kontingentet fastsættes til dkr. 500 pr. sæson + afregning for bolde.
- Forslag 2: kontingentet fastsættes til dkr. 600 pr. sæson inkl. bolde.
Der er mødt to medlemmer, som spiller på ældre badminton holdet som motiverer forslaget.
Jf. vedtægterne (§11, stk. 4) er det bestyrelsen, der fastsætter kontingentet. Der kan dermed ikke
stemmes om forslaget – men det bliver diskuteret.
Bestyrelsen vil gerne behandle forslaget på et kommende bestyrelsesmøde.

Ad 4. Valg af afdelingsformand/kasser
Kassereren er ikke på valg i år.
Formanden er på valg i år.
Muggi ønsker ikke at genopstille.
Bestyrelsen opstiller Jesper Sørensen. Jesper accepter opstillingen.
Jesper blev enstemmigt valgt.

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Tina Ågård, Stig Barney, Morten Doktor er på valg. Alle ønsker at genopstille.
Tina, Stig og Morten blev enstemmigt valgt.

Ad 6. Valg af 2 suppleanter
Ingen ønskede at stillede op.

Ad 7. Eventuelt.
Krolf flytter måske ud på FDF grunden.
Der blev spurgt til, hvorfor Hørning Badminton ikke gave Corona-nedsættelse på kontingentet. Et
medlem mente ikke, at der var blevet informeret om det.
Formanden svarende, at Hørning Badminton havde informeret om det. Vi har gjort som flere
andre klubben i Hørning.

Der siges farvel og kæmpe tak til den afgående formand, Muggi, for en stor og uvurderlig indsats
for klubben i mange år. Klubben gav en afskedsgave.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Mødet blev hævet kl. 20.25

