
Referat af generalforsamlingen den 26. april 2017 

Gencraltbrsamlingen blev allioldt i Rishoj Idra;tscenter. Skole\oi 4. 4600 Koge. 

Forniandt'n Jorgcii Petersen bod kl. 18.00 niedlemmernc \n til et traktement pa slegt tlcCsk 

med persillesovs. 

Elter spisningen startede generalforsamlingen i henhold til den i indkaldelscn anforte dagsorden 
kl. 19.30. 

Piinkt 1. Valfj: afdiriiieni 
Jorgen Kristoffersen blev \algt som dirigenl og takkede for \alget og erkla^rcde samtidig 
gcnerallbrsamlingen Ibr lo\g i henhold til klubhens vedta^gier herom, samt at der var .>32 stemmer 
repncsenteret pa generalforsamlingen heraf\ed 29 fremmodle og 303 fuldmagtssiemmer. 

Punkt 2. Beslyrelsens beretniiii; 
Besiyrelsens berelning Ibr aret 2016 i Gl' Finans og GF Gstsjaelland ble\t af formanden 
.lorgen Petersen. 
Bestyrelsens beretning ble\t godkendt. 

Punkt 3. forehcggc'lsc af klubhens arsrapport lil i^oJkendeLsc 
Klubbens arsrapport blev Iremlagt af Frank Petersen. 
Arsrapporten blev enstemmigt godkendt. 

Punkt 4. Forsla^fru bestyrelsen og eller medlemmer 
a. Bestyrelsen havde sammen med indkaldelscn til generalforsamlingen vedlagt 

a;ndringslbrslag til § 1. § 5. § 9. § H). § 13. § 15 og § 19. 
1 ormanden gennemuik og moti\erede a:ndringsforslagene. Vedr. \n i § 9 \ar der 
indkommet et ^endrings forslag som gik pa at: 
"Indkaldelsen til generaUorsamlingen kan blive gjort tilua;ngelig pa en af folgendc mader 1) 
alniindelig brevposi 2) e-boks" 
Der hle\ stedel foresiaet Iblgende iormulering Ibr at gore indkaldelsen mere smidig : 
"Indkaldelsen til generalforsamlingen kan blive gjort tilga.Migelig pa folgende mader 
1) almindelig brevpost 2) klubbens hjemmeside 3) e-boks" 

Denne Iormulering i lendringsforslaget til 9 lillige med de oxrige a;ndringsforslag i paragrafferne 
1. 5. 10, 13. 15 og 19 ble\e enstemmigt godkendt. 

Punkt 5 a. Faslsu'lieLse af kltibkoiuingens for 201S 
Bestyrelsen tbreslog et ua^ndret klubkoniingent pa kr. 75 gaildende for 2018. 
Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

I 



I'unkt 5 b. hastsixtlehe at konlingeni til uiitniijivlp for 201S 

Bestyrelsen foreslog at kontingentet til aulohjtelp a.Midres Ira 275 kr. til 285 kr. for aret 20IH. 
Forslaget ble\l godkendt. 

Punkt 6. I 'iilg qfbcstyrelscssiippk'ant. 
l.asse Buus blev enstemmigt genvalgt, 

Punkt 7. I'al;^affevisor o}isuppU-atU. 

Finn Hejberg som klubbens revisor samt Addere Revision som suppleant blc\ enstemmigt genvalgt. 

Punkt 8. Even/uelf 
finder dette punkt ble\r blandt de Iremmodte medlemmer pa de nummerercde indgangsbilletter 
udirukket 12 tlasker rod\in og iidle\cret 2 greenlee kori til Sko\bo CioltTciub. 

Da der ikke var yderligerc punkter under evenluelt takkede Jorgen Kristoffersen for god ro og orden 
og erklajrede generalforsamlingen for alsliittet kl. 21.00 

Htier generalforsamlingen blev de 25 vinderne af klubkonkurrencen udtrukket. 
Vindcrne \l blive kontaktel lor at oplyse deres konto nr. saledes. at ge\insten pa hver 200 kr. 
kan blive o\ertbrt til de respektive konli. 

Dirigent: Jorgen Kristoffersen 

Kiw, den 26 / 4 2017 

Dirigent: 
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