Referat generalforsamling
Generalforsamlingen

13 medlemmer

Formand

afholdtes

deltog

i spillersalen

i mgldet.

Lars-Henrik

Sloth

29/9 2022 kl. 19.15 Viborg Bordtennisklub.
på Vestervangs

Skole.

Ikke alle var stemmeberettiget.

bg)d velkommen.

Ad 1)
Tine

Ladefoged

valgtes

som dirigent

og konstaterede,

at generalforsamlingen

var korrekt

indvarslet

og

beslutningsdygtig.

Ad 2)
Som stemmetællere

valgtes

Jakob

og Tobias.

Ad 3)
Lars-Henrik

Sloth

Der er 157

Efter

aflagde

personer,

beretning.

der fg)lger

coronanedlukning

fortsættes

Træning

havde

klubben

vurderes

i fare

Klubben

har der været

i Vestervangs

fået

spilletid

for at falde

må håndtere

Vil gerne

have

Klubben

vil gerne

Klubben

have

dog gerne

lidt flere

have

stævne
haft flere

rostes

for,

så hallen

Skole,

er lukket

efterhånden

er folk

nogenlunde

at der er og har været

hal på SØndre

men alligevel

tilbage.

en del aflysninger.
ikke muligt,

da taget

Egentlig
på hallen

ned.

som de kommer.

medlemmer.
og hold

Evt. træningsmulighed

i Hald Ege.

Har et fint

set up til flere

tilmeldte

medlemmer

med trænere

og

på et vist niveau.

i Hald Ege. Det var en god oplevelse

Der var ikke bemærkninger

Lars-Henrik

til trods

men ellers

i Hald Ege.

Har også spillere

afviklede

lokaler

sammen,

aktivitet

siden.

lidt udskiftninger,

i den store

aflysningerne

lidt mere

hjælpetrænere.

Facebook

spillere.

Kun 69 tilmeldt

og en god fælles
så plads

aktivitet

for klubben.

Ville

til flere.

til beretningen.

for sine initiativer

og engagement

i klubben.

Ad 4)
Regnskab

Det udviser
indkøb

for 2021-2022

overskud

af borde,

Regnskabet

fremlagt

af Simon.

på ca. kr. 10.OOO,

som først

godkendtes

er anvendt

uden

men er reelt
efter

bemærkninger.

Ad 5)
Lars-Henrik

præsenterede

budget

et underskud

regnskabets

for 2022-2023.

aflæggelse.

på ca. kr. 3.000,

idet

kr. 13.000

var til

ct lidt ambitiBst af slagsen, og
som forudsætter
sponsorer, flere medlemmer,
fondstilskud
mv, hvis der skal være overskud.
Hald Ege er en dyr post.
Budgettet

overskud

fra stævner,

godkendtes.

Ad 6)
Der var indkommet
Lars-Henrik

forslag

om nye vedtægter.

præsenterede

eksisterende.

et sæt nye vedtægter
og redegjorde
i hovedtræk
for ændringerne
Det nye sæt vedtægter
var uploaded på foreningens
hjemmeside.

I særdeleshed

er det indarbejdelse

Enstemmigt

af klubbens

værdier,

der er det væsentlige.

vedtaget.

Ad 7)
Valg af formand

ikke relevant.

Ad 8)
Valg af bestyreIsesmedIemmer
Simon
Tobias,

afgår som medlem

og bestyrelsessuppleanter.

og Bnsker ikke genvalg.

Ruben og Mads blev valgt.

Jakob valgtes

som suppleant.

Ad 8)
Valg af revisor

og revisorsuppleant.

Jakob valgtes

som revisor.

Ingen stillede

op som revisorsuppleant.

Ad 9)
Eventuelt.
Lars-Henrik

takkede

Simon for sin indsats

i bestyrelsen

og klubben,

herunder

Der blev opfordret
til at finde eller give sponsorater.
Der kan laves skolearrangementer
med henblik på at få nye medlemmer.
Der er planlagt bordtennis
som efterårsferieaktivitet.
Opfordring
til deltagelse.
LH afsluttede

herefter

3x/1
7,,
,<
def[:3ged

Tine

generalforsamIingen.

som kasserer.

iforhold

til de

