Ordinær Generalforsamling i Viborg Klatreklub 2019
Dato: Mandag, den 25. marts 2019 kl. 19.00
Sted: Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg.
Mødelokale 4 (ved Fitnesscentret)
Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
Hanne Gade og Claus Christensen
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Vedhæftet beretning fra Formand Florian Rasmussen.
Spørgsmål om når der er venteliste på juniorholdet, hvorfor er så tilbage gang, i antallet. Svar. At dem som gerne vil
starte, vil om torsdagen og der ikke plads nok på holdet/væggen. Der er mulighed for at være der om tirsdagen, men det
kræver en anden tilgang og deltagelse fra forældrene.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Henrik gemmen går regnskabet, igen i år der budget med at det skulle gå nul, men resultatet er overskud på 18489,62
kr. Der vil så komme en regning på leje af bjerget som løber ind i det nye år. Der forskelle på det indberette leje antal
timer og det faktiske forbrug, opgjort ved år slutting, derfor er en tilbagebetaling på 10.000.-kr til kommunen.
Der har været et laver aktivitet niveau, end budgetteret, så er med til at give et større overskud end budgetter.
Likviditet niveau er ca. 100.000kr på årlig basis, til at arbejde med på drift kontoen. Udsvinget går fra 100.000 til 120 kr
på årligbasis.
På Vores opsparings konto er ca. 300.000kr. Som dog ikke giver nogle rente af betydning.
Regnskabet 2018 er godkendte.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Fremlagt budget er lidt en kopy past af 2018 budget.
Der dog justeret ned på vores omsætning og op juster på det større aktivitetsniveau.
Det gælder også for budget for kursus.
Budget 2019 er godkendt.
5) Fastsættelse af kontingent
Børn 200.-kr (*det forventet at der er en forælder som også melder sig ind).
Junior 900.-kr (*det forventet at der er en forælder som også melder sig ind).
Forælder 300.-kr
Senior 1300.-kr
Passiv 300.-kr
Udendørs 200.-kr
•
*Hvis børne skal kunne klatre med reb på bjerg eller væggen skal der være en forældre der skal sikre, derfor
forventet det at en af forældre melder sig ind.
6) Behandling af indkommende forslag
Ingen indkommende.
7) Valg af kasserer
Henrik Saugbjerg genvalgt
9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og et ekstra
Sidde medlemmer som er på valg er: Thomas Moeslund og Mathieu Lamandé genvalgt.
Og nye valgt er Jesper van der Wier
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valgt er Hanne gade og Jacques de Vries
11) Valg af revisor og revisorsuppleant
Claus Christensen og Peter Hinnerfeldt

12) Eventuelt
Diskussion om hvilke platforme som der kommunikerer på. Der henviser til MinForening app og ”gamles dags e-mail”.
Og ikke kommunikeres på Facebook med bytning af åbningsvagter.
Forespørgsels om at lave nyt klub tøj, bestyrelse har modtaget forslaget og vender det på det kommebestyrelse møde.
Spørgsmål om rabatordning, klubben har ingen og da alle køber mange forskellige steder bliver det ikke aktuelt.
Dirigent takker om god ro og orden og slutter hermed generalforsamlingen.

