Generalforsamlingsreferat 2015
Referat af generalforsamlingen i Allerød Bordtennisklub afholdt den 26. februar 2015
kl.19 i Lillerød hallerne.

Punkt 1:

Valg af dirigent

Lars Rasmussen (LR) bød velkommen og indstillede at generalforsamlingen valgte Ole Rasmussen (OR) som dirigent
og som referent.
OR blev valgt og takkede for valget. OR konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
de regler, der skal opfyldes i henhold til klubbens vedtægter af 1. januar 2010, idet indkaldelsen var offentliggjort med
langt mere end de krævede 12 dages varsel ved opslag i Lillerød hallerne og på klubbens hjemmeside og ved
udsendelse af mail til medlemmerne. OR konstaterede således, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Punkt 2:

Fremlæggelse af årsberetning

LR fremlagde Allerød Bordtennisklubs årsberetning for året 2014. Der var anerkendelse af formandens beretning.
Punkt 3:

Fremlæggelse og godkendelse af klubbens reviderede regnskab

Kasserer Lars Rasmussen (LR) fremlagde klubbens reviderede regnskab for 2014 og gennemgik de enkelte poster i
regnskabet. Regnskabet udviser et overskud og er dermed lidt bedre end budgetteret. Regnskabet er præget af en
ringe ungdomstilslutning i starten af sæsonen og en forbedring henover sæsonen og en fremgang på motionistsiden.
Klubben har en robust kassebeholdning. Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4:

Fastsættelse af medlemskontingent

LR gennemgik Budget 2015, der på alle poster ligger på det kendte niveau fra tidligere år uden de store udsving. Der
er budgetteret med et mindre underskud. Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet for sæson 2015/2016 for
ungdom og motionister på kr. 50,- og for seniorer på kr. 150,-, således at kontingentet udgør for Ungdom kr. 900,pr. sæson (inkl. kamplicens), Senior kr.1.250,- pr. sæson (inkl. kamplicens) og Motionister kr. 500,- pr. sæson.
Punkt 5:

Indkomne Forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Punkt 6:

Valg til bestyrelsen

Lars E. Rasmussen, Brian Albrechtsen og Ole Rasmussen var på valg og blev alle genvalgt, for Lars E. Rasmussens
vedkommende med et forbehold for en 1-årig periode. Der var ingen kandidater til formandsposten, og GF besluttede
en organisation med Ole Rasmussen som mødeleder og LR som de facto leder af klubben.
Punkt 7

Valg af revisor og revisorsuppleant:

Kim Reehaug blev valgt som klubbens revisor og Jesper Pederslund som revisorsuppleant.
Punkt 8

Eventuelt: Intet

OR konstaterede herefter generalforsamlingen for afsluttet.
Ref.: Ole Rasmussen (OR).

