Farsø Tri & Trim
Generalforsamling torsdag 3.juni 2021
Referant: Berit Sørensen

1 Valg af dirigent.
2 Formandens beretning for det forløbne år
(v/Anne-Louise Wetche)
3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til
godkendelse (v/Britt Folkerman)

4 Fastsættelse af kontingent

Carsten Grove blev valgt
Se vedhæftet. Godkendt
Se vedhæftet. Godkendt.
Ros til ansøgning af Corona.hjælpepakken. Kommentar
om at bruge flere af klubbens aktiver på flere aktiviteter
for medlemmerne. Kommentar om at holde igen idet det
hurtigt kan gå skævt (underskud i 2017)
Godkendt

(Bestyrelsen foreslår, at nuværende fortsætter).

5 Behandling af evt. indkomne forslag.
*Forslag til vedtægtsændring (v/Britt Folkerman)
Nuværende tekst:
" § 16. Foreningen opløses
Stk. 2: I tilfælde af foreningens opløsning skal den
formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.
Stk. 3: Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite
Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale
fritids og kulturafdeling, som således kan udlodde
midlerne til alment nyttige formål i kommunen."

Forslag sendt til afstemning, og blev vedtaget ved flertal.
§16, stk 2 - der tilføjes i teksten og præciseres ".. anvendes
til idrætslige formål for idrætsklubber i Farsø By
§16, stk 3 – slettes helt

Forslag til ændring:
§16, stk 2 - der tilføjes i teksten og præciseres "..
anvendes til idrætslige formål for idrætsklubber i
Farsø By." ( - kan også gøres bredere og skrives "..for
idrætsklubber i Vesthimmmerlands Kommune)
§16, stk 3 - sløjfes helt! Det skrevne er ikke længere
aktuelt.

6 6. Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen. På valg er:
* Jacob Rasmussen – modtager genvalg
* Mette Dige – ønsker ikke genvalg
* Ejgil Troelsen – ønsker ikke genvalg
* suppleant, Karina Tilsted
7 Valg af 2 medlemmer til triatlonudvalget (1årig peripode). * Nuværende: Karina Tilsted &
Byrial Stagsted
8 Valg af revisor og revisorsuppleant.
* Nuværende: Connie Vestergaard & Peter
Mortensen – modtager begge genvalg
9 Eventuelt
* Klubbens nye hjemmeside er i luften (v/Britt
Folkerman)
* Markering af 30 års jubilæum (v/AnneLouise Wetche)

3 medlemmer skal vælges.
Jacob Rasmussen stiller op – og valgt
Jesper Klysner stiller op – og valgt
Carsten Thomsen stiller op – og valgt
Suppleant = Karina Tilsted stiller op – og valgt
Karina og Byrial stiller op igen, og valgt

Begge er valgt igen

Klubbens nye hjemmeside meget snart i gang (afventer
lukning af den gamle hjemmeside). Mange fordele bl.a.
nemt at sende fælles beskeder til medlemmer, kontingent,
registrering af tider til ½ og 1/1 M.
Britt, Jan og Erik har stået for opbygningen af
hjemmesiden.
30års-jubilæum i 2021. Klubben stiftet af Bjørn Jacobsen
og Byrial Stagsted. Anekdoter fortalt af Bjørn. Byrial
desværre forhindret i at komme på dagens møde.
Foredrag med Eskild Ebbesen er fastlagt til onsdag 1/9.
Mere info følger.

