ORI Atletik og Motion
Frederikssund
GENERALFORSAMLING
11. april 2017 kl. 19.00 i Elværket med
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
Valg af referent.

REFERAT:
Formanden bød velkommen til 7 fremmødte medlemmer og foreslog
Karsten Andersson til dirigent – Han blev valgt.
Jørgen Mortensen blev valgt til referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og
gav ordet til formanden.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne
år.

Formanden gennemgik den skriftlige beretning, som vil blive lagt på
foreningens hjemmeside sammen med referatet.
Beretningen blev suppleret med oplysninger om den aktuelle situation
på Stadion – som desværre langt fra er i orden til sæsonstarten den
19.4.2017. Forsøges rettet ved henvendelse til de ansvarlige.
Ingen bemærkninger til beretningen, som derefter godkendtes

3. Aflæggelse af årsregnskab til
godkendelse.

Årsregnskabet blev omdelt og vil desuden blive lagt på foreningens
hjemmeside. Kassereren gennemgik regnskabet og de enkelte poster.
Årsregnskabet udviser et overskud på kr. 1.300,29 og en beholdning
på kr. 24.158,43.
Årsregnskabet blev godkendt.

4. Valg af kasserer.
På valg er:
Jørgen Mortensen – villig til genvalg

Jørgen Mortensen blev genvalgt

Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Evald Nielsen blev valgt

På valg er:
Christoffer Lange – modtager ikke genvalg

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er
Evald Nielsen – villig til genvalg
Vakant

Per Lund blev valgt
Aase Friedrichsen blev valgt

5. Valg af revisor
På valg er:
Karsten Andersson (villig til genvalg)

Karsten Andersson blev genvalgt

Valg af revisorsuppleant

Per Nielsen blev genvalgt

På valg er:
Per Nielsen (villig til genvalg)

6. Indkomne forslag.

Kassereren havde indsendt forslag om kontingentforhøjelse for 6-18
årige fra 175 kr. ti 250 kr. årl. p.g.a. udvidelse af sæsonen og øget
stævnedeltagelse – forslaget blev vedtaget.
Forslag til nyt navn for foreningen blev udskudt til fornyet behandling
i bestyrelsen til forelæggelse på næste års generalforsamling.

7. Eventuelt.

Diverse snak vedr. børnetrænere, motionslokale i Fr.sundhallen,evt.
reklameopslag for foreningen på div. opslagstavler i kommunen.
Sæsonopstart fastholdes til 19.4.2017. Klargøring 18.4.2017, kl. 1800.
Færdiggørelse af kastebur 22.4.2017.
Generalforsamlingen slut kl. 20.30.
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