REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MØNS BORDTENNISKLUB
AFHOLDT I MØNSHALLENES CAFETERIA TIRSDAG DEN 4. FEBRUAR 2020 Kl 19.
DAGSORDEN:
1) Velkomst samt valg af dirigent samt referent
Poul bød velkommen til de 34 fremmødte medlemmer. Han foreslog at Ole Ørsted påtog
sig ordstyrerrollen, Else iversen blev foreslået som referent. Begge valg blev godkendt.
Han appellerede om, at folk gav klart udtryk for deres ønsker mv. så de bidrager til en god
afvikling af generalforsamlingen.
Poul oplæste den hidtidige formand, Georg Refsby opsigelse, som var modtaget skriftligt.
2) Orientering om klubbens status og tiltag

- Formandsskiftet er sket pga formandens ønske om at fratræde.
- Medlemsstatus, budget samt kassebeholdning (oplyst til 23.000 kr.)
- Kurser og egenbetaling
Ole Berg havde indvendinger over at dagsordenen indeholder punkter, som ikke hører ind
under en ekstraordinær generalforsamling. Svaret var, at dagsordenpunkterne primært var
begrundet i ønsket om, at holde medlemmerne så godt orienteret som muligt.
Poul orienterede om, at de træningstider klubben hidtil har haft fortsætter uforandret i
dette år. Antallet af medlemmer er pr. d.d. 78.
Den eksisterende bestyrelse består af Poul, Birger og Ulla. Ole Berg har indtil nu været
kasserer, men ønsker kun at udfylde pladsen indtil ny bestyrelse har konstitueret sig, og
så trækker han sig helt fra bestyrelsen.
Forsamlingen ønskede en forklaring på, hvad baggrunden var for at den hidtidige formand
havde trukket sig. Forklaringen var at formanden ikke ønskede at påtage sig egentlige
opgaver, men hele tiden uddelegerede til andre og i øvrigt ikke ønskede at samarbejde
med ALLE bestyrelsesmedlemmer.
Poul oplyste, at det ved et ekstra bestyrelsesmøde blev klart, at der ikke længere var
basis for egentligt samarbejde i bestyrelsen. Ole Berg supplerede med, at formanden
havde ønsket en lille bestyrelse på 3 medlemmer, dette ville dog kræve
vedtægtsændringer, det ønskede formanden ikke og derfor er status som den er.
Bestyrelsen ønsker, at de som er interesserede nu melder sig frivilligt og stiller op. Ifølge
vedtægterne kan bestyrelsen bestå af op til 7, men evt. blot 5 medlemmer vil være ok.
3) Valg til ny bestyrelse:
Erik Kjølbye - ønskede at stille op. Blev valgt med applaus
Allan Johansen - ønskede at stille op. Blev valgt med applaus.
Carsten Berg er suppleant og fortsætter som sådan
Frank Kristensen blev nyvalgt som suppleant
Under valget blev det klart, at suppleanten kunne være inddraget efter at formanden
forlod bestyrelsen, men det var ikke sket og nu fortsætter Carsten fortsat som suppleant.

4) Eventuelt
Der var et spørgsmål ved sidste træningsdag om, hvorvidt træningsudgifter for aktive
bordtennisspillerne skulle afholdes af foreningen.
Poul orienterede om at en af foreningens medlemmer, Lars, gerne vil lave kursus for op til
8 spillere ad gangen på visse mandage for 25 kr. pr. person pr. gang.
Udover dette tilbud kan der også blive tale om mere professionel træning - Poul har ikke
afklaret endnu, hvorvidt det kun er begyndertræning.
Der var forskellige indlæg undervejs om, hvorvidt klubben skal arrangere/betale kurser, da
nogle synes det bare er hygge, andre synes, det er rart at medlemmer kan blive
opkvalificerede. Bestyrelsen må tage stilling til, om foreningen skal afholde udgifter til
professionel træning.
Der var ønske om, at afviklingen af juleturneringen sker ved lodtrækning ved
holdsammensætningen - samt at maden bliver buﬀet med mulighed for at mingelere lidt.
Der var andre, der gav udtryk for, at holdsammensætning ved lodtrækning har været
forsøgt og at det blev afvist af nogle!
Forslag: Måske skal man i fremtiden veksle mellem de to former for afvikling? Ulla vil i
samarbejde med bestyrelsen tage det op til jul.
Ulla kom i øvrigt med forslag om, at sommerarrangementet bliver Fodboldgolf, med
spisning osv. ude på Grønsundvej. God tilslutning til ideen.
EFTER GENERALFORSAMLINGEN:
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
FORMAND Poul Lundgren - mail poullundgreen@gmail.com
KASSERER Allan Johansen - mail familien.johansen@hotmail.com
SEKRETÆR Birger Hjorth- mail 2010birger@gmail.com
Ulla
- mail ullagamle@gmail.com
Erik Kjølbye - mail erik.kjolbye@dadlnet.dk
Suppleanter
Carsten Berg Frank Kristensen - mail sortediamant@hotmail.com

