Referat fra Generalforsamling i Dameklubben onsdag
den 4. oktober 2017
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskab og budget
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Forslag fra Bestyrelsen
7. Forslag fra Medlemmer
8. Valg til Bestyrelsen


På valg er Ketty Jensen, Else Nielsen & Henny Rasmussen



Alle villige til genvalg

9. Valg af suppleant
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
Ad. 1 Valg af Dirigent
Inger Tjell Madsen blev valgt
Ad. 2 Valg af referent
Jette Jørgensen blev valgt
Ad. 3 Formandens beretning
Her et lille tilbageblik på året der er gået.
Vi har i år været 85 medlemmer, en lille tilbagegang på 5 medlemmer.
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Vi har opsagt vores venskabsaftaler og har satset på 4 udflugter i stedet for 2. Den sidste til
Mariager Fjord måtte vi desværre aflyse pga. vejret. Der var ellers 36 tilmeldt, så det var lidt
ærgerligt. Den første tur gik til Volstrup om formiddagen med 35 deltagere, nr. 2 gik til Kildebjerg
Ry om eftermiddagen med 16 deltagere. Vejret var nogenlunde med os på alle turene og der var
god stemning. Det var i år lavet sådan, at man betalte samme beløb pr. tur, uanset hvor mange
man deltog i. Dette på grund af, at vi havde oparbejdet en fin kassebeholdning, som på denne
måde kunne komme medlemmerne til gode. Det blev så ikke taget så meget af beholdningen pga.
den sidste aflysning.
Men det var trods alt under halvdelen af medlemmerne der deltog.
Til vores månedsafslutninger har der i år ikke været så stor tilslutning som førhen. Når jeg har
spurgt til grunden, har svaret været, at man skulle vælge mellem en masse tilbud og derfor måtte
vælge fra. Vejret har nu heller ikke været med os. Ved den sidste månedsafslutning gik vi faktisk
hele runden i regnvejr og det indebar at nogle gav op – helt forståeligt.
ABU-ABE matchen havde igen i år stor tilslutning, 103 deltog.
Desværre slog mændene os i år med 13 point (457-444), trods det nød alle dagen, og Bennys
gode flæskesteg bagefter,
Vores økonomi har det stadig godt – heldigvis – takket være at vi også i år har fået præmier
sponseret
En tak skal lyde til Anette Drewniak og Inger T. Madsen for disse
Også en tak til Johanne Tvede, der gennem mange år har passet vores birdietavler.
Tak for i år.
Formandens beretning blev godkendt
Ad. 4. Regnskab og budget
Else Marie Brask fremlagde regnskab og budget
Der var spørgsmål fra salen om formuen og man blev enige om, at vi fortsat skal forsøg at få
saldoen ned. Måske med nedsættelse af kontingent
Regnskab blev godkendt
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Ad. 5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent blev nedsat med 50 kr. til 200 kr.
26 medlemmer for nedsættelser, 23 medlemmer for uændret
Ad. 6. Froslag fra Bestyrelsen
Der var ingen forslag
Ad. 7. Forslag fra medlemmerne
Der var forslag fra Lene Gabriel (nr. 1509) om et lettere måltid efter månedsafslutninger.
Bestyrelsen taler med køkkenet.
Ad. 8. Valg til Bestyrelsen
På valg var: Ketty Jensen, Else Nielsen og Henny Rasmussen
Alle tre blev genvalgt
Ad. 9. Valg af suppleant
Jette Brandstrup blev genvalgt
Ad. 10. Valg af revisor
Hanne Birthe Christensen blev genvalgt
Ad. 11. Eventuelt.
Johanne Tvede forslog, om formiddagsdamerne måske kunne starte kl. 09:30 eller kl.10:00.
Der var stor stemning for forslaget og bestyrelsen vil undersøge om det kan lade sig gøre.
Forslag til udflugter;
Mariager Fjord, Brande, Viborg
Mange forslag, bestyrelsen bestemmer
Fortsat udflugter om onsdagen, mulighed for andre dage (hvis muligt)
Der har været mærkbar nedgang i deltagerne i månedsafslutningerne og udflugterne. Måske vi kan
blive flere næste år!!!
3

Benny kom forbi og vi gav ham en ”klapper” som tak for hans dejlige mad.
Initiativpokalen skulle også videre og det blev Else Nielsen der fik den i år. Else sørger hver
onsdag i ”vintersæsonen” for, at der er kaffe og brød i klubhuset når vi kommer kolde ind. Stort
tillykke til Else.
Der var stor tak til bestyrelsen for det store og fode arbejde de lægger i Dameklubben
Formanden takkede for god ro og orden og på gensyn den frste onsdag i april 2018. Det er den 4.
april !!!

Sign.

Sign.

Dirigent Inger Tjell Madsen

Referent Jette Jørgensen
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