Kære KSG Motion og Volley medlemmer
Hermed indkaldes til generalforsamling i KSG Motion og Volley
Onsdag den 14/3 2018 kl. 19.30 PRÆCIS på Ndr. Fasanvej 124 B stuen
( opfostringshuset står der på døren)
Med følgende dagsorden:

Med blåt nedenfor er referat fra Generalforsamlingen

1 Valg af dirigent: Erik Visby
2 Formandens beretning for året 2017
Formandens beretning for KsG Motion og Volley i foreningsåret 2017
Aflagt ved generalforsamlingen 14. marts 2018
2017 blev endnu et rigtig godt foreningsår med stor tilslutning til såvel det idrætslige som de fleste af de mere sociale og
foreningsmæssige arrangementer.
Dog måtte vi for andet år i træk aflyse opstartfesten, på grund af manglende tilmelding.
Vi tror i bestyrelsen, at det skyldes det tidlige tidspunkt på sæsonen, hvor mange endnu ikke er gået i ”vintermode”samt måske også at bowling ikke mere er så spændende. Vi har derfor besluttet at droppe opstartfesten fra standard
repertoiret, så nu bliver første sociale arrangement altså vores traditionsrige julekomsammen.
Vi kan også i dag glæde os over det store fremmøde mere end 25 har tilmeldt sig . Om det skyldes forventningerne til
formandens interessante beretning eller den genopfundne forlorne skildpadde tradition lader jeg være usagt.
I år kan vi igen glæde os over at vi fik løst mandagstræner problemet på allerbedste vis da Inge Lise sagde ja til
opgaven, og jeg kan fortælle at både hun og Christian og Ruth fortsætter i den kommende sæson. Vi har endnu engang
fået meget meget stor ros for trænernes indsats og væremåde, og så er det jo let at være bestyrelse.
Vi har ansøgt om de samme tider det kommende år og får formentlig besked herom lige før sæsonen slutter.
Fodbolddrengene har Lindevangsskolen fra 1 november til 30 marts, så de øvrige 3 måneder kan vi altså starte lidt
tidligere.
Vores medlemstal er fastholdt uden annoncering. Det er fint men også nødvendigt – så der er fortsat brug for
opmærksomhed på evt rekrutteringspotentiale – og ikke mindst i den yngre ende af aldersskalaen- vi er flere og flere der
er fyldt 70- også i bestyrelsen , så der kan blive behov for nye kræfter de kommende år..
Foreningsmæssigt var året igen den rene fornøjelse med velbesøgte sociale arrangementer: Generalforsamlingen med
thaimad, juleafslutningen med mad fra Kokken og Jomfruen samt endelig afslutningsfesten hos Mama Ludbas på
Værnedamsvej.
Alle arrangementer var endnu engang præget af intelligent samvær, samt ikke mindst de kønneste og mest
charmerende deltagere nogensinde, ihvertfald i (for)mands minde og med op mod og over 30 deltagere pr gang.
Næste sammenkomst bliver den 30 april, Lene har fundet et sted og nærmere følger om tid sted og pris samt tilmelding.
Jeg skal tilsidst takke alle vore medlemmer men især vore trænere Christian og Ruth samt Inge Lise og overrække dem
en erkendlighed for en rigtig god og solid indsats i 2017. En særlig tak til Stephen og ikke mindst Kirsten for indsatsen i
bestyrelsen ved fester etc, som har valgt ikke at genopstille efter en række valg og genvalg.
Endelig vil jeg rette en særlig tak til hele bestyrelsen for en stor indsats, som jeg som formand er dybt taknemmelig for,
at de altid beredvilligt stiller op til.Jeg har som bekendt i de senere år ikke været i stand til at påtage mig så mange
opgaver pga min kones indlæggelser m.v som ofte er kommet på tværs, men de andre i bestyrelsen har straks overtaget
og løst opgaverne uden at kny. Frivilligt arbejde er godt nok sjovt og meningsfuldt, men det kan også nemt blive for
meget, hvis man ikke kan dele det ud på alle, som vi heldigvis kan i KsG.

3 Regnskab for 2017 og budget for 2018
Regnskab udleveret – gennemgået og godkendt
Budget udleveret – gennemgået og godkendt
Kontingent for 2018 / 2019 er uændret kr. 375,00 pr sæson ( forår og efterår )

4 Valg til bestyrelsen
På valg er:
Bestyrelsesmedlem: Stephen Itkin

Ønsker ikke genvalg

Bodil de la Motte Scheuchen valgt

Bestyrelsesmedlem Kirsten Raida

Ønsker ikke genvalg

Steen Kirkegaard Rasmussen valgt

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Iversen
Bestyrelsesmedlem Torben Schröder

Valgt
Valgt

5 Valg af 2 suppleanter for 1 år
Lars Mortensen
Lene Bertelsen

Valgt
Valgt

6 Valg af revisor
Lene Nielsen

Valgt

7 Indkomne forslag
Forslag indsendes i henhold til vedtægterne til bestyrelsen
Ingen forslag modtaget

8 Eventuelt:
Steen Glaring fortalte at alt gik godt i de 4 afd. – svømning – dame gymnastik – håndbold og
motion og volley – alle med positivt regnskab.
Svømning foregår nu i Damsø Badet og svømmeafd. Skal have ny formand
Håndbold er på vej til 2. div. Og med øget udgifter til følge og det ser hovedforeningen på p.t.
Og derudover skal håndbolden også have ny formand.
Hovedforeningen skal også have ny formand og nye revisorer
Steen Glaring opfordrede de tilstedeværende hvis de havde ønsker om nogle af disse poster at
Kontakte ham.
Hermann Vorbeck havde fået info fra revisorerne fra hovedforeningen om at lave et kulturudvalg
Med udflugter – socialt samvær m.v.
Afslutningsfesten bliver som tidligere meddelt mandag den 30. april på Restaurant Lazio,
Godthåbsvej og inden længe bliver der udsendt indbydelse.
Bestyrelsen vil gerne her takke Bodil og Jan for deres gode indsat med vores middag –
FORLOREN HARE MED DET HELE OG VI TAKKER OGSÅ FOR DERES TILSAGN
OM AT GENTAGE SUCCESEN TIL NÆSTE ÅRS GF - TAK
Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden

Referat: Torben Schröder

