Mandag 2. marts 2020 kl. 19.00
Hos LKB Gistrup (Hadsundvej 407, Gistrup)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Dirigent: Benn
Referent: Margit
Stemmetællere: Knud og Finn

2. Formandens beretning.
Skriftlig beretning udsendes i særskilt dokument.
Ingen kommentarer til beretningen.
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Regnskab var rundsendt inden mødet.
Jan gennemgik regnskabet. Der var i 2019 bl.a. bruge en del penge på indkøb at nyt
tøj.
Samlet set underskud på 7.227
Det rammer rimelig tæt på budgettet. Tøjet blev en smule dyrere end budgettet.
Vi har stadig en kassebeholdning på godt 14.000
Ingen kommentarer til regnskabet
4. Behandling af indkomne forslag (indsendt til bestyrelsen senest 21 dage
før generalforsamlingen)
Fra bestyrelsen:

Der indføres et ungdomskontingent. Satsen fastsættes under pkt. 5
Forslaget vedtaget uden kommentarer
5. Fremlæggelse af budget – med fastsættelse af kontingent(er) til
godkendelse
Budget udsendt på forhånd
Uændret kontingent - der tilføjes ungdomskontingent (under 16), så vi nu har
følgende satser
600 kr. for spillere, der ønsker at deltage i DPF kampe
300 kr for spillere, der deltager i træninger, men ikke spiller kampe
150 kr. for ungdomsspillere
100 kr. for passive medlemmer.
Tilskud fra Sifa er begrænset ift. tidligere. Vi har de sidste år kun søgt 1 gang.
Budgetteret forsigtigt med 1.000 kr. i tilskud.
Der budgetteres med samlet underskud på 2.000 kr,
Benn: Vi budgetterer stadig med underskud. Hvor langt tillader vi at
kassebeholdningen går ned.
Jan: der skal gerne være ca. 10.000 i kassebeholdning, så vi har mulighed for at
betale kontingent på forhånd.
KB. Undrede sig over, at Aalborg kommune ikke kan bruge den fælles
medlemsindberetning til beregning af ungdomstilskud. Det er en meget tidsrøvende
procedure at få indberettet til Aalborg kommune.
Budget og kontingentsatser vedtaget uden bemærkninger.
6. Valg af bestyrelse:
Da det ikke har været muligt at finde en anden træner, varetager KB indtil videre
træner-jobbet. Da han ikke ønsker at være både træner og formand, giver det lidt
rokader i bestyrelsen.
Jytte overtager jobbet som kasser
KB fortsætter som menigt medlem i bestyrelsen.

7. Formand (2 år – K. B. er på valg)
KB modtager ikke genvalg – da han ikke ønsker at være både træner og formand.
Jan valgt som formand uden modkandidater.
8. Valg af en suppleant (1 år Britta er på valg)
Britta genvalgt

9. Valg af medlemmer til underudvalg/tovholdere (alle for 1 år). Flg. er på
valg:
a. Petanquemekkaet: K. B.
b. Hjemmeside: Jan og Torben
c. Torsdagsmix: Torben
Kort diskussion om, hvorvidt vi skulle have et stævneudvalg eller holde et
stævne. Men da kalenderen er godt fyldt, og det altid er svært at finde plads i
kalenderen, blev konklusionen:
Vi fastholder torsdagsmix, formentlig 2 stævner.
Alle er i øvrigt velkomne til at komme med input til datoer/stævner
d. Festudvalg: Knud, Inger og Jytte blev genvalgt
10.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (begge 1 år)
Revisor: Finn genvalgt
Revisorsuppleant: Susanne genvalgt.

11.

Eventuelt
Jan: vi arbejder på, at opstarten den 4. april bliver en opstart, hvor vi skal
møde en anden klub. Det bliver muligvis kamp mod vennerne.
Forår i Herrup er den 18. april. Opfordring til at så mange som muligt
deltager.
Der laves en doodle.
Torben gjorde opmærksom på, at v har lige haft 10-års jubilæum.
KB: takkede fordi, der kom så mange, tak til Benn som ordstyrer

