1.
2.

Valg af dirigent og referent: Dirigent blev Per M og Referent blev Fox.
Bestyrelsen beretning: Jesper takker Bestyrelsen og hjælper i klubben for deres indsats i
år, han syntes det er dejligt med den store frem gang i medlemmer klubben har haft. Han
kommer ind på de udfordringer klubben står over for, hvor der skal arbejdes med sponsor
aftaler til klubbens økonomi og drift, hvordan det kan gøres med sponsor der giver enten
penge eller mad til kampdage altså noget der tager noget af vores buget, det kunne også
være DDU stævner der kan holdes. Han fortalte også at klubben holder et pink lady
stævne for damer og vi gør det igen og en tak til Louise for den store indsats med at
afholde og forberede det.
3. Forelæggelse af års regnskab: Fox fremlage regnskabet og forsamlingen god kender det. (
se bilag).
4. fremlæggelse af budget forslag: Fox frem lægger buget forslag og forsamlingen god
kender det. Det menes dog at man godt kunne ha sat lidt mere af til DDU tilmeldinger.
5. Fastsættelse af kontingent: det god kendes at fast holde kontingent. Der diskuteres for og
imod kontigenten for de 18-25 årit ( bestyrelsen kigger på det). Bestyrelsen skal kigge på
det passive medlemskab, hvad skal det koste og hvad følger med.
6. Behandling af ind komne forslag:
A. Tovholder til bestyrelsen. Der skal laves udvalg under bestyrelsen så som fest, stævne,
trænings og sponsorudvalg, det bliver gjort efter GF.
B. Venskabsturneringer og klubber: bliver lagt ud til et stævne udvalg.
C. Øl priser for høje: forsamlingen mener nej, da det kommer os selv til gode.
D. Niveau opdelt træning: forsamlingen syntes det er en god ide og bør nok gøres op til
turneringskampe og der holdes spiller møde om det tirsdag den 26/2/19.
E. Valg til holdopstilling: det menes man skal belønnes for at komme til træning, der er ikke
enighed om det og bestyrelsen kigger på det.
F. Mulighed for ombytte trøjer: det kan man, men mod egen betaling.
G. Ris/Ros kasse: der kommer en op i klubben.
H. Ændret struktur på interne turneringer: forsamlingen syntes det er god ide, men ønsker
mere tid til at gennem læse forslaget. Det bestemmes at afprøve det over nogle torsdage
og så bestemme sig der efter hvad der skal ske.
I. Ændringer af vedtægter: der ønskes ændringer til §2 og §9 blev vedtaget (se bilag). §13.
Ændres til, man er valgbar til bestyrelse når man er fyldt 18 år. §3.undersøges ved DDU
og muligvis indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling efter.
J. Medlems betaling til fester: Det vedtages at det kan der blive.
7. valg af kasser: Fox modtager genvalg, da ingen andre stiller op.
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Claus modtager genvalg for 2. år. Tonni vælges for
.1 år, da Per ønsker at træde ud af bestyrelsen.
9. valg af suppleanter: Jess og Frands modtager genvalg.
10. valg af revisor og revisorsuppleant: Carsten modtager genvalg som revisor og Jess som
suppleant.
11. EVT. der ønskes at der informeres om lukke dage og lige i klubben gerne på face.
Informationer om hvilken bestyrelsesmedlem der står hvilken opgaver. HUSK at vaske
jeres kaffe kopper op efter jer, da det er ulækkert de bare stå i vasken. Går du midt i en
turnering, nul stilles dine point, informer hvis du ved du går tidligere. PRØV at dæmpe
larmen i klubben, da der er medlemmer der har store problemer med det. Sætte seddel op
med HUSK AT RYDE OP i klubben. Bestyrelsen skal gøre noget for at få gulvtæpper på
spiller områderne. Der ønskes at man indkalder til GF på mail også frem over. Alt i boks
skal søges igen.

