Farsø Tri & Trim
Generalforsamling, torsdag den 14. marts 2019
23 deltagere
1. Valg af dirigent
Carsten Grove
2. Formandens beretning.
Fremlagt og godkendt.
3. Forelæggelse af regnskab og godkendelse
Fremlagt og godkendt.
4. Fastlæggelse af kontigent 2020
Enkeltperson fra 200kr til 250kr samt Husstand fra 300kr til 375kr
Fremlagt og godkendt
5. Behandle evt. Indkomne forslag
Ingen forslag
6. Valg af medlemmer
Jes Steiner-Kristensen er på valg. Ønsker ikke genvalg
Bo Rasmussen er på valg. Ønsker ikke genvalg.
Jacob Rasmussen er på valg. Ønsker genvalg
Anne-Louise Wetche, Britt Folkerman, Marianne Villadsen og Berit Sørensen. Ikke på valg
Jacob Rasmussen vælges. Nye medlemmer er: Eigil Troelsen og Mette Dige
Valg af suppleanter (1 for 2 år og 1 for 1år)
Mette Dige er på valg. Allan Kristensen vælges for 1 år. Karina Tilsted vælges for 2 år.
7. Valg af 2 medlemmer til triathlon-udvalget
Mads Nyrup og Martin Pilgaard ønsker ikke genvalg. Charlotte Larsen og Niels Jørgen Hvilsom vælges.
8. Valg af revisor og revisor-suppleant
Connie Vestergaard og Erling Pedersen er på valg, og modtager genvalg.
9. Eventuel
1. DJS har forespurgt om klubben vil overtage at stå som arrangør for Farsø Løbet i fremtiden.
Bestyrelsen vil gerne lodde stemningen blandt klubbens medlemmer inden endelig besked til DJS.
Umiddelbar positiv stemning på generalforsamlingen for at overtage løbet.
Forslag om at indkalde til medlemsmøde for at informere herom og konkret arbejdsbyrde.
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nye løbetider i forbindelse med løbetiderne (tirsdag)
flere sauna-gus arrangementer
at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5. Skal ske ved vedtægtsændringer.
at bruge vores medlemskab af DGI endnu mere. Måske løbeevents m.m.

Note til Farsøløbet:
Umiddelbart en god idé, men det er en stor opgave med 6-700 løbere. Det lyder til at der er stor indtægtskilde (20-25.000kr).
Klubben skal stille med 20-30 personer ? Er klubben forpligtet til at lave løbet i flere år ? Betaling og tilmelding stor
arbejdsbyrde, kan det med fordel lægges over til ekstern udbyder. Fortsætter DJS med at betale/tilmelde elever og personale
fra Farsø Skole ? Klubben har stadig en udfordring med nuværende tidstagningssystem hvor kun få kan betjene det.

