
Referat af generalforsamling d. 8/5-2001 
 
• Valg af dirigent 
Valdemar blev valgt. 

• Udgået 
• Formandens beretning 
Steen gennemgik hovedpunkterne.  Kan læses i sin helhed andetsteds i 
bladet. 

• Forelæggelse af revideret regnskab 
Henrik gennemgik regnskabet, som blev godkendt efter et par afklarende 
bemærkninger.  

• Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen havde foreslået en kontingentforhøjelse, som blev vedtaget.  
Kontingentet er herefter 600 kr. årligt for seniorer og 300 kr. årligt for 
pensionister og juniorer. Stigningen skyldes hovedsagligt at NSU har sat sit 
kontingent op.  

• Behandling af indkomne forslag 
En række kosmetiske vedtægtsændringer blev vedtaget.    Det blev vedtaget 
at flytte regnskabsåret til 1. juli, hvad der giver bedre tid for kassereren til at 
lave regnskabet.  Generalforsamlingen flyttes samtidig til sæsonstarten i 
august.  Finn Larsen havde foreslået en ’røgfyldt EMT’, men trak efter en kort 
debat forslaget tilbage.  

• Valg af bestyrelse + suppleant 
Steen Bjørn genvalgt som formand, Per Lund genvalgt som 
bestyrelsesmedlem, Ejvin Madsen valgt som bestyrelsesmedlem, Thomas 
Larsen genvalgt som suppleant. 

• Valg af revisor + suppleant 
Allan Kimose genvalgt som revisor, Valdemar Engmann valgt som suppleant. 

• Valg af turneringsleder 
Overlades til bestyrelsen 

• Valg af materielforvalter 
Overlades til bestyrelsen 

• Bestemmelse af spilledag og tid 
Der er allerede ansøgt om sædvanlig tid og sted (tirsdag fra kl. 19:00) 

• Eventuelt 
Valdemar, der jo forlader bestyrelsen, fik overrakt en gave af formanden for sit 
engagement over flere årtier i bestyrelsen. Verner erklærede fri bar, men 
opfordrede samtidig til at finde en ny ølmand – ingen meldte sig,  overlades til 
bestyrelsen.  Der var herefter forslag om at lave KM dobbeltrundigt, at starte 
klubkampene tidligere end kl. 19:30 og at finde andre lokaler (primært p.g.a. 
dårlig analyseplads), bestyrelsen går i tænkeboks ang. disse forslag.   Hvad 
er muligheden for yderligere støtte (til f.eks. materialer) fra kommunen?  (I 
dag støttes kun med lokaler og Viking Cup underskudsgaranti).  Carl 
efterlyste teoriundervisning og computer-demonstration/hjælp.  Carl foreslog 
kontakt til SFO’erne og ville gerne selv tage rundt.  Richard var også 
interesseret og foreslog ungdomsudvalg.  Ejvin meldte sig også til dette.  Til 
det førstkommende bestyrelsesmøde bliver de interesserede inviteret. 
 
referent Per Lund 


