Generalforsamling onsdag den 10. februar 2010
Denne dag plejer at være en dag, hvor rigtig mange af klubbens medlemmer mødes, først til selve
generalforsamlingen, men nok allermest pga. hyggen bagefter. Men i år var det bare én af de dage,
hvor Kong Vinter endnu engang spillede os et puds! Der var vel i dagens løb faldet mellem 1o-1520 cm sne og det gjorde at en del af ”de faste” deltagere desværre ikke kom…..
Men små 50 mennesker havde trodset sneen og fik vi som vanligt en dejlig aften i hinandens
selskab ;0) Aftenens generalforsamling starte 10. min over 7 – her mente vi alle var kommet – og
Charlotte Munch bød velkommen og vi fik valgt Randi Larsen Storm til ordstyrer, så vi kunne
komme i gang med dagsordenen.
Randi fik styr på at generalforsamlingen var lovligt varslet, og så aflagde Charlotte Munch
formandsberetning. En lang én kunne vi konstatere, men en spændende én, den kan læses
andetsteds herpå hjemmesiden. Dernæst blev regnskabet fremlagt og godkendt. Ingen havde
indsendt indslag til behandling så det punkt blev hurtigt overstået, ligesom der blot var en klapsalve
da bestyrelsen havde forslået uændret kontingent for år 2011.
Så langt så godt! Så kom valg til bestyrelsen, og her skulle der ændring til idet Signe Hemmingsen
ikke ønskede genvalg tillige med at Charlotte Munch og Maria Stryhn Larsen også var på valg, men
ønskede genvalg. Heldigvis er vi så heldige, at 2 kandidater, Aase Eriksen og Sys Holstein, også
ønskede at stille op til bestyrelsen, så vi måtte frem med stemmesedlerne for 2. år i træk. Efter at
stemmerne var talt op af Lene Strate og Bende Herneth, kunne vi konstatere at de valgte var
Charlotte Munch, Maria Stryhn Larsen og Sys Holstein. Så velkommen i bestyrelsen til Sys ;0)
Ungdomsudvalget, suppleanterne og revisorerne ønskede alle genvalg så de fik alle blot en
klapsalve med på vejen,
Under eventuelt gennemgik vi kort klubbens udvalg og fik lidt ekstra personer ind i de eksisterende
udvalg. Samtidig ville Randi Larsen Storm gerne have nedsat et sikkerhedsudvalg, hvilket vi alle
synes var en rigtig god ide. Så er der nogen der har lyst til at sidde i sikkerhedsudvalg udover Randi
Larsen Storm og Jette Pedersen som meldte sig, eller i sponsorudvalget som også gerne vil være en
person ekstra, så sig det til Charlotte Munch.
Det var så slut på dagsordenen, men vi skulle jo lige have uddelt klubbens mange pokaler også.
Rangsliste vinderne fik pokalerne og gaver overrakt – hvem der vandt kan du se andetsteds her på
hjemmesiden. Men det var stolte vindere kan vi godt sige og tillykke til jer! Kruses vandrefad gik i
år til Mogens Kubbet som altid er behjælpelig og rigtig gerne giver en hånd med – selv under
byggeriet og renoveringen af barrieren var Mogens på pletten. Tillykke Mogens!
Klubbens skulderklaps pokal gik til Bjarne og Dorit Kruse, for som Charlotte Munch så rigtigt
sagde, hvem skulle ellers have haft den i år! Overrækkelsen blev mødt med stående klapsalver, og
tro mig når jeg siger at der lå en tåre i øjenkrogen og pressede på hos både Bjarne og Dorrit. Den
samlede begrundelse for valget kan du se under pokaler her på hjemmesiden.
Den sidste som fik en lille ting var Signe Hemmingsen som fik en smuk opstammet rosmarin for
hendes år i bestyrelsen.
Herefter var der bespisning og ingen havde stjålet vores lagkage i år – vi havde været så
forudseende at sætte den ind i lokalet inden mødet gik i gang ;0) Der blev snakket, grinet og hygget
igennem i en god times tid inden de fremmødte lige så stille begyndte at bryde op i håbet om at
forcere snemasserne for at komme sikkert hjem.
En dejlig aften var slut, og vi glæder os til endnu et år i klubben!!

