Februar 2021.
Vigtig info om udskudt generalforsamling/ nyt oplæg på afholdelse.
Kære Seniorer.
Vi går nu mod lysere tider, og forhåbentlig kan vi alle mødes igen fra sommerplanens opstart d. 7.
april – lige efter påske.
Sommerplanen er klar til offentliggørelse, men inden da, har vi et hængeparti med en udskudt
generalforsamling fra oktober, som vi måtte afblæse i sidste øjeblik, på grund af
forsamlingsforbuddet.
På generalforsamlingen skulle træffes beslutninger/ godkendelser, som har indflydelse på den
kommende sæson, herunder regnskab/ kontingent samt nye udvalgsmedlemmer.
Da vi fra udvalgets side ikke mener, der under gennemførelsen af generalforsamlingen er punkter,
som vil skabe særskilt debat, vil vi som en nødsituation foreslå og bede om, at vi afholder en
generalforsamling onsdag d. 17. marts udelukkende med deltagelse af udvalgets medlemmer, en
dirigent, samt en til to observatører herunder revisor. Alle informationer fremgår, og har været
tilgængelige, på vores hjemmeside siden oktober måned – det gælder dagsorden, beretning,
revideret regnskab, budget – se nyt oplæg på budget i noterne nedenfor, forslag til kontingent,
valg til udvalg samt valg af revisor.
Noter til dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
Udvalget foreslår Henning Schriver
2. Beretning.
Se beretningen på hjemmesiden.
Se nyt oplæg på nedsat kontingent under punkt 4.
3. Regnskab og budget
Regnskab 2019/20 indstilles til godkendelse – se revideret regnskab på hjemmesiden. Nyt
budget for den nye sæson er lagt på hjemmesiden. Bemærk, at kontingent skal dække
likviditet til udgifter frem til april 2022.
4. Kontingent.
Nyt oplæg – Det overskud, der er genereret i regnskabsåret 2019/20, vil vi fra udvalgets
side indstille til generalforsamlingen, fuldtud bruges til en delvis nedsættelse af
kontingentet med kr. 150,- i klubåret 2020/21 for medlemmer, der har været medlem af
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seniorklubben i klubåret 2019/20. Denne ordning er udelukkende gældende for det
kommende klubår 2020/21, og kommer dermed alle nuværende medlemmer til gode, som
fortsætter i det kommende klubår. Altså, udvalget indstiller til generalforsamlingen, at
medlemskontingentet for klubåret 2020/21 fastsættes til kr., 400,-, dog sådan, at de
medlemmer som har været medlem i 2019/20 skal betale kr. 250,-.
Forslag fra udvalg. Vedtægtsændringer.
Udvalget indstiller til generalforsamlingen følgende vedtægtsændring under paragraf 7,
punkt 7.9. (tillæg) Suppleant er på valg hvert år.
Forslag fra medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer i oktober.
Valg til udvalget samt evt. suppleanter.
Vigtigt, af hensyn til ny vagtplan. På valg er: Marianne og Erling. Begge modtager genvalg.
Herudover indstilles Thorkild Tosti Clausen til udvalget samt Michael Eich som suppleant til
udvalget.
Valg af revisor.
Afgående Hans B. Hansen. Modtager genvalg.
Eventuelt.
Ingen bemærkninger.
Vi håber på din forståelse og opbakning til denne gennemførelse af generalforsamlingen.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede. Du må også
meget gerne tilkendegive din opbakning med en godkendelse af punkterne på
dagsordenen, ved at sende en mail til jr-m@post.tele.dk, senest d. 5. marts. Det samme
hvis du er imod denne form for gennemførelse.
Når formalia forhåbentlig er på plads efter generalforsamlingen, vil sommerplanen
omgående blive offentliggjort. Du kan allerede nu indmelde dig til den nye sæson ved brug
af skemaet på hjemmesiden, og afvente med at indbetale kontingent til efter den 17.
marts.
På hele udvalgets vegne. Vi ser frem til et snarligt gensyn.
John
PS: Ovenstående notat er udsendt pr. mail til medlemmerne, lagt på hjemmesiden og
ophængt på tavlen i klubhuset

