Referat af SSIF ordinær generalforsamling. D. 18-03-2019

Tilstedeværende:
Karsten Kaspersen - Formand
Rasmus Fabian - Næstformand
Bo Rennison - Bestyrelsesmedlem
Flemming Petersen - Kasserer
Peter Landbo - Revisor
Michael Keblovszki - Medlem
Thomas Ehmsen - Medlem
Iflg. dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Michael Kebovszki blev valgt.
2. Valg af referant.
Bo Rennison blev valgt.
3. Formandens beretning.
Formandens beretning blev godkendt med en bemærkning om at de 80.000,- fra
FC-Langelinje først er tilgået SSIF i regnskabsåret 2019
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Regnskab blev godkendt uden bemærkninger fra revisor
5. Behandling af eventuelle forslag.
Der er ikke modtaget forslag
6. Forslag til kontingentændring.
Kontingenter fortsætter uændret.
Det blev besluttet at ved eventuelle nye tiltag i hallen på Hestehaveskolen og
lignende, vil kontingentet som udgangspunkt være kr. 250,- pr. deltager pr. år. Dette
vil være gældende fra holdstart og indtil førstkommende generalforsamling hvor det
fremtidige kontingent vil blive endelig fastsat. Denne løsning for at gøre det muligt at
starte nye hold uden at skulle vente på generalforsamlingen kan beslutte et
kontingent beløb.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Karsten Kaspersen blev valgt til formand.
Rasmus Fabian blev genvalgt som næstformand.
8. Valg af revisor.
Peter Landbo blev genvalgt.

9. Eventuelt.
Vi diskuterede information fra klubben til forældre, nogen synes den er mangelfuld.
Bestyrelsen sender mail til forældrene og beder dem stille spørgsmål så vi har et
grundlag for at udarbejde en god vejledning på hjemmesiden.
Der blev redegjort for nogle af planerne for hjemmesiden.
Der blev talt om haltider og mulighederne for at skabe nye hold blev diskuteret. Vi vil
blandt andet skrive til Hestehaveskolen og bede dem informere forældrene om at
SSIF har plads i hallen til eventuelle nye tiltag.
Bestyrelsen bør bestå af 5 personer og vi vil forsøge at hverve det “manglende”
medlem i en af de ikke judo-relaterede afdelinger.

Billag: (indsat heruner)
Agenda
Formandens beretning

19-03-2019 Bo Rennison

Generalforsamling i Sjelle-Skjørring Idrætsforening
den 18 Marts 2018 kl. 19:00 i GSKC’s lokaler
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning om den forløbne sæson til godkendelse.
4. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.
5. Behandling af evt. forslag, som er tilstillet bestyrelsesformanden senest 8 dage før
generalforsamlingen. (Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling)
6. Forslag til kontingentændring.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Rasmus Fabian og Karsten Kaspersen er på valg.
8. Valg af revisor. Peter Landbo er på valg
9. Eventuelt.
Med venlig hilsen
Karsten Kaspersen
Formand

Formandsberetning for 2018
Der er sket en hel del ændringer i foreningen i det forgange år.
Den valgte formand Morten Skou valgte at trækkes sig, grundet arbejde, umiddelbar efter
generalforsamlingen 2018.
Konturerede formand blev undertegnede.
Som noget af det første er der lavet store vedtægtsændringer, som krævede ekstraordinær
generalforsamling.
Klubben vedtægter var ikke ændret siden 2002 og var ikke brugbare længere i forbindelse
med f.eks. digital
bank og digitale annonceringer.
Samtidig med er der lavet kassererskift og bankskift, hvilket lyder nemmere end det er.
Samarbejdet med Herskind Boldklub om FC Langelinie er opsagt og afsluttet. Det gav ca. kr.
80.000 til
klubben formue, heraf var der bundet kr. 25.000 i garanti.
Klubben har derfor ingen fodbold afdelingen mere, men henviser til HB.
HB kører FC Langeline videre som en del af HB.
Yoga og Zumba blev lukket ned grundet bl.a. manglende trænere.
Gymnastik kører uændret niveau med Mette som træner.
Der er i 2018 tilkøbt nyt udstyr til gymnastik.
Badminton er kommet i mere faste rammer m.h.t. leje af hal på Den fri Hestehaveskole, som
styres af Bo Rennison.
Det store arbejde med nye lokaler, til judo på Torvet 2, blev igangsat i marts og første
træning afholdt 12
juni.
Der er fra medlemmer og forældre til medlemmer lagt et rigtigt stort arbejde i Galten-Skovby
kampsportscenter.
Året har været fyldt med masser af nye tiltag og højere aktivitetsniveau end tidligere i judo.
De ny lokaler betyder at vi fra at træne 5,5 timer om ugen på 3 hold nu er oppe på 9,5 timer
fordelt over 6
hold.
Der har været arrangeret overnatningsweekend i forbindelse med forberedelser til
graduering.
Karsten Kaspersen
Formand

