Generalforsamling i Idrætsforeningen G77 - 2018
Dagsorden for generalforsamling.

Dato:
Tid:
Sted:

20.03.2018
Kl. 19.00
Klubhuset, Margrethevej 7, Gundsømagle

1.
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Torben Hansen som dirigent
Bestyrelsen foreslår Dennis Palmquist som referent
Ovennævnte valg godkendt af fremmødte.

2.

Forelæggelse af formandens beretning
Se vedhæftede dokument
nyt tiltag; mobilpay 2425 9020 indtast afd. nr. ???
(Hovedbestyrelsen).
Fodboldafdelingens beretning.
Har måttet opgive at fastholde ynglingehold
Lider af vigende medlemstal
Nuværende medlemstal ca.40
Badmintonafdelingens beretning.
Også her er der mangel på interesse fra ynglinge/juniorer
Voksen afdeling kører Ok.
Petanqueafdelingens beretning.
Kører stabilt. - stadig spil 3 gange ugentlig hele året.
Ingen medlemsflugt
oplyste om fremtidige turneringer (sekstet/kvartet -TysklandsturGundsøCup samt venskabskampe med div. klubber)
Fitnessafdelingens beretning
økonomi stram, men ingen grund til bekymring.
Møder op 7 april til Gundsømagle byfest med div. tiltag for oprettelse
af nye medlemmer (konkurrence med udsigt til 1
mdr. gratis medlemskab
har oprettet passiv liste for evt. senere medlemskab.

3.
Aflæggelse af regnskab for 2017, samt gennemgang af budget for
2018. (ved formanden)
kommentarer og glæde over div. kommunale tilskud.
regnskab godkendt

4.
Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent til
hovedforeningen sættes til 125,00 kr. for 2018.
kommentarer til rækkefølge af fremlægning, idet regnskab iflg. rækkefølge
allerede er godkendt !!
kontingent godkendt som uforandret.

5.
Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen skal sørger for før jul, at alle hjemmesider som har tilknytning
til G77, har samme grafiske udseende og mobilvenlige, så man ikke kan
være i tvivl om hjemmesiderne tilhører den samme forening.
Forslag trukket tilbage.
Link på Fitness.dk, mangler link tilbage til hovedforenings side.
Men bestyrelse vil tage det op på et senere tidspunkt om evt.
fornyelse/evaluering.

6.
Valg af formand. Formanden er på ikke på valg i år.
På valg 2019

7.
Valg af kasserer. Rita er stoppet som kasserer. Fremadrettet så laves
bogføring, kvartalsbalance og årsregnskab af DGI i Roskilde. Kontering og
betaling af regninger foretages af afdelingernes respektive kasserere.
Derfor bortfalder valg af kasserer i år.
Klubben har indgået en aftale med DGI om varetagelse af det samlede
regnskab.
Afdelings Betaling og kontering bliver ført af afdelingernes egne kasserer
og derefter videresendt til DGI att. Pernille Rose Lunden som laver
balancer og årsregnskab.
Lidt dyrere end hvad vi hidtil har betalt. Stor tak til Rita for tro tjeneste i
ca.10 år.

8.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Dennis er næstformand, og er på valg i år. Han modtager genvalg. v
Kai er formand for Fodbold. Fast medlem af hovedbestyrelsen. v
Janaka er fungerende formand for Badminton. Fast medlem af
hovedbestyrelsen. v
Dagny er formand for Petanque.fast medlem af hovedbestyrelsen. v
Birthe Black er formand for Fitness. Fast medlem af
hovedbestyrelsen. v
Susanne er ikke på valg i år. v
Torben er ikke på valg i år. v
Dorthe Baltzer Christensen stiller op til bestyrelsen. Hvis hun
vælges, bliver det for en 2-årig periode. v

9.
Valg af bestyrelsessuppleanter.
Carsten Jensen er på valg. Han modtager ikke genvalg.
Var suppleant
Vi ser gerne endnu en suppleant tilknyttet, og håber på at der er kandidater
til rådighed. Og Suppleanterne er naturligvis meget velkomne til at deltage i

bestyrelsesmøderne i Hovedforeningen
Ingen håndsoprækning eller anden tilkendegivelse af interesse

10.
Valg af revisorer.
Bjarne Rønnest er ikke på valg. v
Gert Jensen er på valg. Han modtager genvalg v

11.
Valg af revisorsuppleant.
Dorthe Baltzer Christiansen stiller op til bestyrelsen
Enstemmigt valgt
og modtager derfor ikke genvalg til denne post. Rita Bach Pedersen
opstiller til posten som revisorsuppleant. vedtaget

12.
Eventuelt.
Uddeling af vores vandrepokal til en person som har ydet
ekstraordinært for G77 gennem 2017.
pokalen blev overrakt til Dorthe Baltzer Christiansen for hendes
ukuelige arbejde for klubben
Herunder bestyrelsens underskrift af regnskabet.
regnskab underskrevet af bestyrelse
Roskilde Kommune har bevilget kursus i kommunikation for ca. 20
personer dvs. formand- ledere - trænere.
der blev fremhævet at ved fremtidig promotion kan man anvende
Gundsømagle kalender ved at sende info.til
gundsoekalender@g.mail.com

13.
Afslutning v. formanden

26/3-2018

