B1960 Generalforsamling d. 25 juni 2020
Referat

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Henning.
Referent: Ulrik.

2. Beretning over det forløbne år
Anders (formand) beretter om året der er gået. Vi har pt. 32 aktive medlemmer og 36 aktive
medlemmer er det maksimale pt.

3. Regnskab for det forløbne år
Regnskabet er godkendt.

4. Budget for det kommende år
Budget for 2020-2021 sæsonen er ikke endnu fastlagt. Det bliver en opgave for den nye
bestyrelse.
Fastsættelse af kontingent: Det er vedtaget at kontingent for nye medlemmer for efterår 2020 er
450 kroner og for eksisterende medlemmer er kontingentet for efteråret 2020 225 kroner, som
kompensation for Covid19-situationen. Gæster er stadig 50 kroner per gang.
Bolde: Det er blevet diskuteret, at der er en udfordring med bolde og tørhed. De holder ikke
godt. Den nye bestyrelse vil få til opgave at finde ud af en holdbar situation med hensyn til
bolde; indkøb, opbevaring og evt. regnskab på forbrug.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke nogle indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter
Kasserer: Helena Mylise er valgt.
Bestyrelse: Henrik Leth er genvalgt. Mark er valgt. Matthias er valgt.
Suppleant til bestyrelse: Jens Elgum er genvalgt.
Revisor: Anders Dyrsø er valgt.
Revisor suppleant: Ulrik Pedersen er valgt.
Webmaster: Jesper er genvalgt.
Formand: Anders Rune Munch (genvalgt i 2019 for to-årig periode)

7. Eventuelt
Facebook gruppe:
Helena opretter en lukket Facebook-gruppe til medlemmer, så man kan koordinere. Dette kan fx
bruges til at holde styr på fremmøde til træning mandag og torsdag, dog ikke bindende.

Statistik på fremmøde og bolde brugt:
Forskellige forslag til at holde styr på dette. Anders Dyrsø vil gerne lave et forslag til en digital
løsning. Bestyrelsen tager det i øvrigt med på deres møder.

Ulrik er blevet nøglebærer
Nyhedsmail
Helena fortsætter arbejde med at skrive nyhedsbreve.

Turntering efter sommerferien
Der er stemning for en turnering efter sommerferien. Helena går i gang med at forberede dette.

Deltagelse i turneringer
Der har været en længere diskussion om dette emne. Der er ikke blevet besluttet noget.

Æresmedlemmer
Henning og Lars bliver foreslået som æresmedlemmer i klubben.
Dette tages der først endelig stilling til, når det bliver aktuelt i forbindelse med eventuel
udmeldelse.

