Referat af ordinær generalforsamling i Ikast dart klub.
28 Februar 2018 kl. 1900
1. Valg af dirigent og referent.
Per Mortensen blev valgt til dirigent og konstateret at indkaldelsen var rettidige over for
medlemmerne og takket for valget.
Flemming Fox Kristiansen blev valgt til referent.
Der vælges to stemme optæller også, som blev Ulrik Pedersen og Anders M Rasmussen.
Der blev forslået om man kunne indkalde til generalforsamlingen (GF) per. Mail næste år,
bestyrelsen kigger på det.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Jesper Pedersen (JP) holder beretningen. Han startede med at fortælle at den forrige formand
(Keld Ahrendt ) valgte at trække sig, på sidste bestyrelsesmøde inden GF.
JP snakket der efter om at de gik fint for klubbens 3 hold i turneringen og at vi har haft god
deltagelse ved JM/FM og DM og at vi havde 2 hold til oldboys, så sportsligt et godt år for klubben.
Så kom han ind på at klubben var begyndt at ha et samarbejde med ISI højskolen om noget de
kalder Tagget træning og at vi ligeledes havde haft en Dame aften, som de gav 1000kr for og der
ud over et sponsorat på 500 kr. oven i, til klubben.
Han fortalte om at vi havde afholdt en sommerfest, samt en julefrokost for medlemmer og
påhæng.
Klubbens nye regnskabsprogram Conventus er et meget omfattende program, som ikke var lige til
at gå til, og vil nok kræve et kursus, men bestyrelsen arbejder videre med det.
JP var også inde på at vi var i gang med de sidste ting som sku laves i klubben og vi regner med
snart at være færdigt med det.
Han fortalte at der sku gøres mere for at få sponsor til klubben og at der snart var en færdig
pakker at sælge sponsorrater ud fra, så alle medlemmer kan gøre det i fremtiden.
Han sluttede af med at fortælle om 7-8 nye medlemmer i tilgang i år og kun nogle få der har valgt
nye græsgange.

3. Forlæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
Jesper forlægger regnskabet, se regnskaberne bagerst. Revisor har godkendt og underskrevet det.
GF godkender regnskabet.
Jesper er inde på at lodmidler er vigtig for klubben og at vi sku prøve at søge lokale midler også.
Der var tale om hvor meget klubben sku betale til de stævner vi betaler for (JM/FM, DM og
oldboys). Der var forslag om mere bruger betaling til oldboys blandt andet, det arbejder
bestyrelsen vider med.

4. Forlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Udgifter:

99.892,5

Indtægter:
Kontingenter

12970

Omsætning

51532,5

Diverse indtægter

8390

Sponsorater

27000

Budgettet balancer ved finansiering af sponsorater på 27000. Der er i budgettet ikke indregnet
lodmidler, da ansøgningsform og støttemuligheder endnu ikke kendes.
Budget blev godkendt af GF.
Betina vil undersøge om vi kunne hjælpe på Jyllandsringen, for at tjene nogle penge til klubben.

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelse forslår ikke at ændre det i år. Det godkendes af GF.
Takster er.
Seniorspiller over 25 år = 400,- halv års.
Spiller mellem 18 og 25 år = 300.- halv års.
Ungdomsspiller u- 18 år = 200,- halv års.

Anders forslår at sløjfe gruppen mellem 18 og 25 år, så alle over 18år betaler samme pris.
Bestyrelsen kigger på det.

6. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen, så der i år
vælges 2 medlemmer for 2 år og 1 medlem for 1 år. Medlemmet der vælges for 1 år, vil næste år
vælges for to som andre i bestyrelsen. Forslaget godkendes af GF.
Ulrik P vil forslå at vi lægger vedtægterne på vores Facebook side, det arbejder bestyrelsen på.

7. valg af formand.
Da den afgående forman trak sig i utide, skal der vælges en ny.
Eneste kandidat var Jesper Pedersen, så han blev valgt af GF
Da Jesper var kasser før, skal der vælges en ny Kasser for en et år rige periode, så det passer med
vedtægterne om valg, om valg i ulige år.
Eneste kandidat var Flemming Kristiansen, så han blev valgt af GF.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelse medlem for en et årlig periode ( vil næste år være for en 2 år rige periode ).
Kandidater var Claus Estrup og Frands Jensen. De optalte stemmer fordelte sådan Claus E = 12
stemmer og Frands J = 2 stemmer.
Valgt for et år blev Claus Estrup.
Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år.
Kandidater var Per Mortensen, Rene Jensen og Frands Jensen. De optalte stemmer fordelte sig
sådan Per M = 13 stemmer, Rene J = 12 stemmer og Frands J = 5 stemmer.
De valgte for 2 år blev.
Per Mortensen og Rene Jensen.

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
Der var to kandidater Jess Nielsen og Frands Jensen og de blev valg af GF.
1). Suppleant. Jess Nielsen.
2). Suppleant. Frands Jensen.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Der var to kandidater Carsten Aagaard og Jess Nielsen, de blev valgt sådan af GF.
Reviser. Carsten Aagaard.
Revisersuppleant. Jess Nielsen.

11. Eventuelt.
Tonni Sørensen, mener at klubbens hjemmesider er mangel fuld og misvisende.
Det er i forhold til træner og træning, han mener ikke at klubben oplyser hvem der er træner og at
grundtræningen ikke eksistere.
Klubben skal måske skrive hvem der er træner på hjemmesiden og på tavlen i klubben, træner er
lige nu Rene Jensen. Bestyrelsen arbejder vider med det.
Hvad angår grundtræning er det meget forskellig fra person til person og også meget med erfaring
at gøre, så klubben skal nok tag en snak om udviklingen af træningen og metoder.
Tove Lauridsen vil godt komme og lave noget grundtræning for nye medlemmer en aften, der skal
bare findes en dato, hvor de kan og behøver ikke være en klub aften.
Der var også snak om trænerkursus, klubben vil gerne ha flere af sted og der vil blive hængt en
seddel op i klubben som man kan skrive sig på, der var allerede ønske om at deltag på kursuset fra,
Lars Højsgaard, Frands Jensen, Per Mortensen, Mikal Villumsen, Tonni Sørensen og Flemming
Kristiansen.
Jess Nielsen gav udtryk for han gerne ville ha ting til klubbens hjemmeside, så som billeder fra
træning og kampdage og også gerne klubbensvedtægeter og nogen af de ting vi træner i klubben.
Jess tager et møde med bestyrelsen.
Kim sørensen mener at vi er blevet for sløve til at komme i gang på træningsaftner.

Bestyrelse og træner vil gøre sit bedste for at kommer i gang til tiden og beder der for medlemmer
at kommer i god tid, så vi kan komme i gang og at medlemmer tænker over tiden, når de gå ud og
ryger også.

Formand. Jesper Pedersen.

Kasser. Flemming Kristiansen.

Næstformand. Rene Jensen.

Bestyrelsemedlem. Claus Estrup.

Bestyrelsemedlem. Per Mortensen.

