Referat af Møn Bordtennisklubs ordinære Generalforsamling
Tirsdag den 25/9-2018 kl.19:00 i Mønshallen.

Dagsorden
1. Velkomst og valg af dirigent og referent: Formanden Georg Refby GR bød velkommen.
Flemming Nielsen FN blev valgt som dirigent. Ole Berg OB påtog sig hvervet som referent.
FN konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 19 fremmødte.
Lars-Olof Abrahamsson LOA fremførte, at indkomne forslag til behandling skal være en del af
indkaldelsen og at de skal foreligge skriftligt på generalforsamlingen. FN meddelte at vores
vedtægter ikke har dette krav.
2. Formandens beretning: GR åbnede med at fortælle forsamlingen om de seneste 10 års klubhistorie. GR roste de medlemmer der hjælper i det daglige med forskellige opgaver. Han fortalte om
en kommende mulig investering: En bandevogn, der kan rumme vores bander og køres ind i salen.
Den kan erhverves for små 4.000 kr. og da vores økonomi ser sund ud mente GR at det vil være en
fornuftig investering. Der opstod en mindre diskussion om emnet.
FN afbryder her Formandens Beretning FB og oplyser at der ikke skal være diskussion under FB.
GR fortæller om nye opstillingsregler af borde på grund af de ændrede pladsforhold. GR har
modtaget et sæt værdiregler fra Ole Hykkelkamp fra DBTU og berører indholdet af disse.
GR fortæller om hvordan han ser en evt. fremtidig struktur i klubben. Han vil gerne have en
bestyrelse bestående af tovholdere.
FN afbryder GR og oplyser at hans tale falder uden for emnet FB. Der opstår en ophidset
ordveksling, hvor LOA siger at GR’s tale intet har med FB at gøre og at han er træt af at høre om
bordopstillingsregler. FN nedlægger sit dirigenthverv. Henrik Dahl HD overtager dirigentrollen og
beder GR om at afslutte sin FB. FN opfordrer til at man følger vedtægterne. Han opfordrer også til
at Poul Lundgren PL (ikke til stede) bliver en del af bestyrelsen. Lisbeth Orye LO bekræfter at PL
gerne vil være tovholder men ikke bestyrelsesmedlem. HD opfordrer GR til at fortsætte sin FB ved
at tale om, hvad der er sket i det forgangne år. GR opgiver og Jens Rost JR opfordrer til at der tales
ordentligt.
3. Kassereren fremlægger regnskabet: OB gennemgår årets regnskab og det giver ikke anledning
til noget nævneværdigt.
4. Indkomne forslag: LOA beklager at hans forslag ikke foreligger skriftligt. Vedtægterne har ikke
påbud om at de skal foreligge skriftligt. LOA stiller sit første forslag: Referater fra bestyrelsesmøder
og lign. skal rundsendes på mail og lægges på klubbens Facebookside. Det var der enighed om er
en god ide. LOA opfordrer til at bestyrelsen konstituerer sig med en Sekretær. Det blev der stemt
om og forslaget blev vedtaget.
5. Valg til bestyrelse: Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. GR genopstiller ikke. Ulla Petersen
UP er villig til valg. Peter Stougård (ikke til stede) er på valg og Torben Helborn er ikke medl.
Længere. HD oplyser at bestyrelsen godt kan nøjes med at være på 5 medlemmer. Så kan man
undgå valg. Det bliver vedtaget. FN roser GR for hans virke gennem årene som fomand.
HD opfordrer den nye bestyrelse til snarest at revidere klubbens vedtægter, så de er klar til næste
generalforsamling. Bestyrelsen består nu af: Ole Berg-kasserer – Birger Hjort – Torben Due –
Lisbeth Orye og Ulla Petersen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på næste møde.
6. Valg af bestyrelses-suppleanter: Det blev vedtaget at der ikke behøves suppleanter. Vores
vedtægter kræver ikke dette.
7. Valg af kritisk revisor og suppleant: OB meddelte at Kis Larsen som har revideret vores
regnskaber de seneste 7 år, er villig til genvalg. Hun blev valgt. Marianne Andersen blev valgt som
revisor-suppleant.
8. Eventuelt: Debatten handlede om modtagelse af de nye medlemmer. Tove Bæk udtrykte: Det er de
samme der hjælper hele tiden. Hvert bestyrelsesmedlem finder 2 medlemmer som skal fungere som
mentorer, men ikke i hele træningstiden. Referent: Ole Berg

