Referat
Den 24. sept. 2019 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Møn bordtennisklub.
Generalforsamlingen afholdtes i cafeteriet i Mønshallen . Til stede var 16 medlemmer.
Ad punkt 1: Valg af dirigent og referent.
Til dirigent blev, med applaus, valgt Henrik Dahl og Lisbet Orye referent.
Ad punkt 2: Bestyrelsens beretning.
Ole Berg aflagde bestyrelsens beretning og omtalte bla.a., at medlemstallet landede på over 80
medlemmer ved sæsonens afslutning.
På grund af Georg Refsbys initiativ og forarbejde havde klubben modtaget 30.000 kr fra Velux
fonden, og der var indkøbt flot nyt materiel.
Ole Berg omtalte det kaos der opstod ved den noget tumultagtige generalforsamling sidste år, og
den nye bestyrelse, som måtte prøve at sætte sig ind i klubbens forretningsgang og aktiviteter.
Henrik. Dahl havde, på generalforsamlingen foreslået, at man godt kunne have en anden ledelse
uden formand, men med en flad bestyrelse.
Det har vi haft, og det har fungeret med Torben Due som kontaktperson.
Vi plejer at have besøg/besøge vores venskabsklub i Toreby, men i år blev det desværre ikke til
noget, da kun ca. 10 medlemmer meldte sig til at køre en tur til Toreby.
Det har været en stor succes med 60+ kampagnen.
Vi har fået en hjemmeside " www. bordtennis-moen.dk" - stor tak til Peter Bløcher for opsætningen,
og til Torben Due for hjælp med det juridiske/opretmæssige. Tak til Tove Bæk og Ole Ørsted for
fotos osv.
Forsøg på at oprette en ungdomsafdeling kunne desværre ikke lykkes, da vi ikke kunne få hal tid,
som passede med de unges skoletider.
Juleafslutningen havde stor tilslutning og sommerfesten hos Birger var også en stor succes, tak til
alle involverede.
Vores materialemand Finn har vedligeholdt og ordnet alt materiel på bedste vis. En stor, stor tak for
dit arbejde Finn.
Beretningen blev godkendt.
Ad punkt 3: Kassereren fremlægger regnskab og budget.
Ole Berg fremlagde regnskabet, som udviste et underskud på kr. 2.917, hvilket skyldtes at klubben
havde givet et ekstraordinært stort tilskud til juleafslutningen, samt indkøbt materiel.
Kassebeholdningen udgjorde pr. 31/8 2019 kr. 13.124,00.
I budgettet 2019/2020 er estimeret indtægter fra ca. 50 medlemmer. Dette er et konservativt anslået
medlemstal.
Udgifterne er sat til kr, 11.350,00 , bla. Vedligeholdelse af materiel, indkøb af bolde, møder,
vedligeholdelse af hjemmeside , annoncer osv.
Regnskab og budget blev godkendt,

Ad punkt 4: Indkomne forslag: Strukturændringer v/Georg Refby.
Georg havde kontaktet DBTU og fået at vide, at vi ikke kan køre klubben uden en formand. Det var
Georgs opfattelse at bestyrelsen burde bestå af en formand samt få bestyrelsesmedlemmer, min. 3,
og at der derudover skulle være forskellige tovholdere til at varetage f. eks. turneringer, kontakt til
venskabsklubber osv.
Ad punkt 5: Valg til bestyrelsen.
Ole Berg, Torben Due, Birger Hjorth og Lisbet Orye er på valg.
Ole Berg, Torben Due og Lisbet Orye ønsker ikke genvalg,
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt Georg Refby, Poul Lundgreen, Ole Ørsted , Birger
Hjorth og Ulla Petersen.
Ole Ørsted er valgt som kasserer og bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand.
Som bestyrelses- suppleanter blev valgt Ole Berg og Carsten Berg.
Kis Larsen ønsker ikke genvalg som kristisk revisor. Som ny kritisk revisor blev valgt Stig
Eriksson.
Som revisor-suppleant blev valgt Lisbet Orye.
Mødet sluttede kl. 21.

