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Dagsorden
Pkt. 1.
Pkt. 2.
Pkt. 3.
Pkt. 4.
Pkt. 5.
Pkt. 6.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Regnskab.
Indkomne forslag.
Valg ifølge lovene.
Evt.

Ad pkt. 1.

Laila blev valgt som dirigent.

Ad pkt. 2.

Formanden bød alle velkommen til denne noget forsinkede generalforsamling.
”I 2019-2020 undgik vi heller ikke at miste nogle gæster af huset”. Formanden bad
derfor alle rejse sig og holde et øjebliks stilhed for at mindes dem, og sende de bedste
og varmeste tanker til de efterladte. Æret være deres minde.
”2019 var igen et godt år i huset. Bankoaftenerne var godt besøgt. Ligeledes
søndagsåbent. Men der er altid plads til flere.
Dartaftenerne bød på mange spændende kampe. Villy Børkop blev Klubmester igen
igen, og undertegnede blev Pokalmester.
Pinsemorgenhygge og fredagsspisning, var endnu engang superhyggeligt.
Så alt i alt en rigtig god sæson. Tak til alle som har støttet op om huset”.
”2020 er startet meget anderledes. Pga. Covid-19 pandemien afholder vi først
generalforsamling i dag. Vi fik en opfordring fra hovedbestyrelsens formand om at
åbne huset, da flere gerne ville leje huset. Derfor har vi haft åbent de 2 sidste søndage.
Der er også dart om torsdagen, men der bliver ingen mesterskaber. Det er kun hygge
dart.
2020 vil være en sæson hvor flere af vores faste arrangementer, af sikkerhedsmæssige
årsager, ikke bliver afholdt. Vi har valgt at der ikke bliver noget banko og
fredagsspisning, pga. reglerne vedr. afstand. Så det bliver ikke den sæson vi havde
regnet med, men det vigtigste er at vi passer på hinanden, og ikke bliver en kilde til
smittespredning”.
”Som Shubidua synger i en af deres sange ”alting har en ende” det har min tid som
formand også. Af personlige årsager, har jeg valgt at det er på tide at stoppe. Efter 32
år i diverse klubber og foreninger, har jeg valgt at holde en pause fra ledende roller.
Ikke at jeg stopper helt, og jeg vil gerne understrege, at det ikke er bestyrelsen der er
årsagen, det er helt og holdent mig, der har brug for at drosle ned.
En stor tak til alle der kommer her i huset. Vi håber 2020 bliver god trods de
udfordringer der er. Der skal også lyde en stor tak til hovedbestyrelsen for samarbejdet
i 2019.
Og sidst men ikke mindst en stor tak til hele bestyrelsen, og deres bedre halvdele for
en god sæson”.
Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. 3.

Niels Jørgen fremlagde endnu engang et flot regnskab. Der er ganske vist et underskud
på kr. 11.000 i forhold til sidste års regnskab. Det skyldes at der er indkøbt nye
køleskabe og en ny fryser. Det har allerede givet en besparelse på kr. 4.000 i strøm.
Så i løbet af et par år, har det tjent sig hjem. Vi håber der kommer flere der vil leje
huset i 2020. Der var ikke så mange i 2019.
Regnskabet blev godkendt.

Ad pkt. 4.

Der var ikke indkommet nogle forslag.

Ad pkt. 5.

Hanne blev valgt som formand.
Søren blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Laila blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Anna Lis blev valgt som bestyrelses suppl.
Der havde desværre indsneget sig en fejl i den fremlagte dagsorden. Der stod at Gert
var på valg som revisor suppl. Det var ikke korrekt. Det var Lise, vores revisor, som
var på valg.
Lise blev genvalgt som revisor.

Ad pkt. 6.

•

•
•
•

Der er mange der kontakter hovedbestyrelsen vedr. spørgsmål som har med
idrætsforeningens hus at gøre. Hanne tager et møde med hovedbestyrelsen, om
tiltag der kan afhjælpe situationen. Alle spørgsmål vedr. huset, kan besvares når
der er søndagsåbent. Der henvises også til foreningens hjemmeside.
Grunden til at huset ikke bliver udlejet så ofte, kan evt. skyldes at huset skal være
rengjort senest søndag formiddag kl. 10.00
Søren takkede bestyrelsen, og især Niels Jørgen, for samarbejdet i årene der er
gået. Og tilbød Hanne al den hjælp hun evt. får brug for.
Hanne ønsker at vi arbejder videre med nye tiltag, der kan tiltrække flere til huset.

Referent Laila

