ORI Atletik og Motion
Frederikssund
GENERALFORSAMLING
12. april 2018 kl. 18.30 i Elværket med
DAGSORDEN:
1.

Valg af dirigent.
Valg af referent.

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.

Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4.

Valg.
a..Valg af formand
På valg er:
Stefan Valbjørn – villig til genvalg
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Kristian Schultz Hansen- villig til genvalg
Jeppe Skafte Johansen – ikke villig til genvalg

c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er
Per Lund – villig til genvalg
Aase Friedrichsen – villig til genvalg
5. Valg af revisor
På valg er:
Karsten Andersson (villig til genvalg)
Valg af revisorsuppleant
På valg er:
Per Nielsen (villig til genvalg)
6.
a.
b.

c.
7.

Dirigent

Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår som vedtægtsændring, at
foreningen skifter navn fra ORI Atletik &
Motion til: Frederikssund Atletik & Motion.
Såfremt navneændringen bliver vedtaget, er
Aase Friedrichsen frem-kommet med 2 forslag
til nyt forenings-logo.
Disse 2 forslag er vedhæftet som bilag.
Andre forslag.
Skal være formanden i hænde senest 5. april
2018
Eventuelt

Aase Friederichsen

REFERAT:
Formanden bød velkommen til 8 fremmødte medlemmer.
Aase Frederichsen blev valgt som dirigent.
Jørgen Mortensen blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen, trods vanskeligheder
omkring udformningen m.m. var lovlig indkaldt og gav ordet til
formanden.
Formanden havde haft printerproblemer, hvorfor han ikke havde
kunnet udskrive den skriftlige beretning.
Beretningen vil blive udsendt med referatet.
Formanden aflagde beretningen mundtligt.
Der var spørgsmål og drøftelse omkring stadions tilstand - afvanding
og dræn især.
Beretningen blev godkendt.
Årsregnskabet blev omdelt og de enkelte poster blev gennemgået.
Årsregnskabet udviser et overskud på 11.999 kr. og en kassebeholdning på 36.157,43 kr.
Dirigenten gjorde opmærksom på vedtægtens bestemmelse om
tegningsret vedr. dispositioner over 10.000 kr.
Årsregnskabet blev godkendt.
Stefan Valbjørn blev genvalgt, med en opfordring til at udbedre
samarbejdet med den øvrige bestyrelse.
Kristian Schultz Hansen er villig til genvalg på betingelse af, at der
opnås et bedre samarbejde mellem formand og øvrig bestyrelse.
Kristian blev genvalgt
Aase Friedrichsen blev valgt
Per Lund blev genvagt
Erling Gram Nielsen blev valgt.

Karsten Andersson blev genvalgt
Per Nielsen blev genvalgt

a. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Vedtægtens pkt. 1 affattes
herefter således:
”Foreningens navn er Frederikssund Atletik & Motion og
foreningens hjemsted er Frederikssund kommune.”
b. 4 medlemmer stemte for forslag 1. 1 medlem kunne ikke stemme for
nogen af forslagene og 3 medlemmer undlod at stemme

Evald har tilmeldt sig kursus om datasikkerhed d. 2.5.2018
Kristian efterlyste et snarligt bestyrelsesmøde – møde fastsat til tirsdag
den 24.4.2018 kl. 1900 hos Aase.
Aase spurgte til børneattester – formanden oplyste, at han er i gang,
men systemet er blevet elektronisk og har været vanskeligt
Referent

Jørgen Mortensen

