Kære KSG Motion og Volley medlemmer
Hermed indkaldes til generalforsamling i KSG Motion og Volley
onsdag den 16/3 2016 kl. 19.30 PRÆCIS på Ndr. Fasanvej 124 B stuen
( opfostringshuset står der på døren)
Med følgende dagsorden: Med blåt referat fra Generalforsamlingen
1 Valg af dirigent Erik Visby
2 Formandens beretning for året 2015
Formanden takkede for det flotte fremmøde 30 ud af 37 medlemmer

Formandens beretning for foreningsåret 2015
Aflagt ved generalforsamlingen 16. marts 2016
Det forgangne år har endnu en gang været et rigtig godt forenings år med stor tilslutning til
både gymnastik og fester. Alene generalforsamlingen i dag samler 28-30 medlemmer ud
af 37, fantastisk.
Efter Ruth og Christian havde startet efterårssæsonen som trænere både mandag og
torsdag , fik vi--endnu en gang- Grethe tilbage på prøve fra efterårsferien til juleferie.
Desværre måtte hun give op p,g,a knæproblemer, og Christian og Ruth endnu en gang
træde til om mandagen , det skal I have utrolig meget tak for.
Denne situation er uholdbar og jeg ved at bestyrelsen ved Kirsten Torben og Hermann
har påtaget sig at sætte turbo på at fine en ny mandagstræner. Jeg selv kan desværre
ikke deltage særlig aktivt i denne opgave.
Vores medlemstal blev på 39 h,hv 35 forårs og efterårssæson. I foråret 2016 er vi 37.
Opnået uden annoncering. Det går fint, men med blot et par medlemmers fratræden er vi
igen tæt på nul resultatet. Så vær fortsat opmærksom på rekrutteringsmuligheder- og ikke
mindst gerne i den yngre ende, så vi har et fremtidigt bestyrelsespotentiale. Formanden og
kassereren har passeret de 70, så der kan blive behov for nye kræfter de kommende år.
Foreningsmæssigt var året igen den rene fornøjelse med en helt ekstraordinær opslutning
om både gymnastik og volley, samt ikke mindst den 4 sædvanlige sociale arrangementer,
samt i år også yderligere et par festligholdte runde fødselsdage ---det må også gerne
fortsætte- men de 4 sædvanlige blev afholdt med en festlig generalforsamling i februar
med Thai mad, forårsafslutning i april på restaurant VietSense på H.C.Ørstedsvej, en
bowlingaften som opstart i september samt endelig Julebuffeten fra Kokken og Jomfruen,
og endnu en gang alle arrangementer med intelligent samvær samt de kønneste og mest
charmerende deltagere nogensinde –i hvertfald i (for) mandens minde.
Næste sammenkomst er i øvrigt onsdag den 27. april og bestyrelsen har arbejdet på at
finde et godt sted, men jeres gode forslag kan stadig komme i betragtning.
Jeg skal til sidst takke medlemmer men især vore trænere Christian og Ruth for den helt
ekstraordinære indsats som de har ydet i 2015 og her i foråret og jeg har bedt Kassereren
om at overrække dem en erkendtlighed hjemme på adressen så de ikke skal transportere
så meget hjem i dag.
Og endelig vil jeg rette en særlig tak til bestyrelsen for en stor indsats som jeg som
formand er dybt taknemmelig for at de stiller op til. Jeg har de seneste 2 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 påtaget sig opgaver uden at kny.
Frivilligt arbejde er godt nok sjovt og meningsfuldt, men det kan også let blive for meget,
hvis man ikke kan dele det ud på alle, som vi heldigvis kan i KsG Motion og Volley..
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og hylde samt takke trænere, bestyrelsesmedlemmer
og KsG med et KsG leve.: De længe leve 3 lange-3 korte og et hurtigt og bestemt K-s-G
3 Regnskab for 2015 og budget for 2016
Regnskab og budget udleveret – gennemgået og godkendt
4 Valg til bestyrelsen
På valg er:
Næstformand: Stephen Itkin - villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem: Kirsten Raida - villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem: Torben Schröder – villig til genvald
Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Iversen – villig til genvald
Alle ovennævnte blev genvalgt for 2 år
5 Valg af 2 suppleanter for 1 år
Lars Mortensen – villig til genvalg
Lene Bertelsen - villig til genvalg
Begge suppleanter blev genvalgt for 1 år
6 Valg af revisor
Per Fürstenberg – ikke villige til genvalg
Lene Nielsen valgt for 1 år
7 Indkomne forslag
Forslag indsendes i henhold til vedtægterne til bestyrelsen
Ingen forslag modtaget
8 Eventuelt
Afslutningsfest afholdes onsdag den 27. april 2016, nærmere herom senere.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden under GF.

Referat:Torben Schröder

