Solvognspigerne
Referat af Generalforsamling tirsdag den 25. september 2018.
Der var 47 medlemmer, der deltog i generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning v/formanden
4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse, samt forslag til budget
for det kommende år – herunder godkendelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen
foreslår, at kontingentet igen hæves til kr. 300 for 2019
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Bilag 1. Forslag fra bestyrelsen – Reviderede vedtægter
Bilag 2. Forslag fra Bitte Noldus – turneringer.
6. Valg til bestyrelsen
På valg er Annethe Rolling – modtager genvalg
På valg er Eva Alkestrup – modtager genvalg
På valg er Anette M. Olsen – modtager ikke genvalg
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af revisor Lone Nielsen er på valg – modtager genvalg
9. Eventuelt.
Ad. Punkt 1.
Laila Ditlev blev valgt til dirigent.
Ad. Punkt 2.
Alice Ipsen blev valgt til referent.
Ad. Punkt 3.
Formandens beretning, som er vedlagt, blev godkendt.
Ad. Punkt 4.
Kasseren fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse
til 300 kr. for sæsonen 2019 blev ligeledes godkendt.
Ad punkt 5. Bilag 1.
Berit Vardil fremlagde begrundelsen for at udsende vore nye vedtægter. Vore hidtidige vedtægter
er ikke tidssvarende, og da vi stødte på problemer i forbindelse med skift af kasserer måtte
vedtægterne revideres. De reviderede vedtægter med en ændring af regnskabsperioden blev
enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
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Ad. Punkt 5. Bilag 2
1. Forslag fremsendt af Bitte Noldus vedr. turneringer blev ikke vedtaget af generalforsamlingen
Ad. Punkt. 6.
Annethe Rolling blev genvalgt.
Eva Alkestrup blev genvalgt.
Som bestyrelsesmedlem for 2 år blev Kirsten Jordy valgt.
Ad. Punkt 7.
Der var 3 medlemmer, der stillede op som suppleanter, og da der skal bruges 2, måtte vi gå til
skriftlig afstemning.
Anette M- Olsen blev 1. suppleant og Aase Skytte 2. suppleant.
Ad. Punkt 8.
Lone Nielsen blev genvalgt
Ad. Punkt 9.
Lone Birkelund ønskede, at vi alle starter på hul 1 til næste år. Bestyrelsen ser på det. Annethe
Rolling foreslog en midtvejsturnering, som bestyrelsen vil undersøge muligheden for.
Birgitte Mathiasen fik rødvin som tak for bestyrelsesarbejdet, hvorefter dirigenten takkede for god
ro og orden.
Derefter var der uddeling af præmier og klappepræmier.
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