Generalforsamling 2017- Referat
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af kasser
7. Valg af revisor
8. Evt.

Punkt 1: Valg af ordstyrer
Valg af ordstyrer Klavs Skipper
Punkt 2: Valg af referent.
Valg af referent Nicolaj Grøn
Punkt 3: Formandens beretning.
Skipper trådte til da Brian Dyg Arp måtte trække sig af personlige årsager..
Vi har købt en flyver og fået monteret trinbræt.
Sæsonen har været ret fornuftig.
Vi har fået elever som er blevet hængende.
Der er allerede kommet interesse via mund/øre metoden.(Social media).
Næste uge skal vi have seminar vedr. klubben fremtidige strategi og arbejdsfordeling.
Der skal lægges vægt på planlægning.
Formanden synes der er go engagement i klubben. Folk kommer i gang.
Lars og Morten har gjort et godt stykke arbejde med elever og tandem, og Hans har total styr på
økonomien. Formanden er godt tilfreds og gælder sig til fremtidige aktiviteter.
Punkt 4: Godkendelse af regnskab
Regnskab 2017 hans beretter
Husleje har ikke været tilstede for 2016, takket ole og eller hangar leje takket være Gert
Der er brugt lidt penge på at få flyveren repareret og gjort klar. Samt forkøb på 2 sikkerheds udløsere.
Der skal kigges på at skifte bank hvor man ikke skal betale penge for at have plus på kontoen/antierhverv.
Hans tillader sig at sige vi går i nul. Så den er i vinkel.
Morten er gammel rotte i faget siger at vi har gjort det rigtigt godt i forhold til vores kendskabs grundlag.
2017 bliver meget sjovere i år. 2016 var et break a leg år, i forhold til etablering. Nu skal vi fremad.
Regnskabet er godkendt af revisor. Stemme berrettigede medlemmer nedlagde ikke veto mod regnskab.
Punkt 5: Valg af bestyrelse
Vedtægtsændring sidste år
Min 3 medlemmer max 5 medlemmer
Kasserer posten er ikke en bestyrelses plads.
Hvem stiller op til bestyrelse
Klavs Skipper, Morten Rom, Christian-Møller, Nicolaj, Hans Hessellund.
Medlemmerne er valgt.
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Punkt 6: Valg af kasser
Hans er dikteret til at være kasserer igen. Hans er valgt. Formanden ønsker tillykke.
Punkt 7: Valg af revisor.
Hans har en fuldmagt fra Britt. Britt har sagt til jo revisor posten.
Rom siger god for Britt.
Punkt 8: Evt.
Gennemgang af tal for gennemførte spring/lift.
Total 168 spring sidste år
Flyveren har fløjet 28 timer airborn time fra 1 juli.
Budget for 2017 sendes rundt til bestyrelse.
Mødested og tidspunkt for seminar er ændret, grundet mandefald, til søndag kl 10:00
Kl. 15.09 generel forsamlingen er hævet.

