
Generalforsamling SKIW 25-02-2016 

 Bestyrelsen er ikke i stand til at deltage. 

 CBJ byder velkommen 

 12 fremmødte 

 PMH vælges til dirigent og konstaterer at GF er lovligt varslet. 

 CBJ fremlægger bestyrelsens beretning på vegne af Torben Lassen 

 PMH indlæg (kommentar til beretning): 

Ærgerligt at det ikke går godt med klubaktiviteten. For år tilbage var det svært at finde en P-plads 

på en god dag. Indbrud er et problem. PMH har indhentet tilbud på mulige løsninger angående 

tyverisikring. Resulatet af PMH’s henvendelse: Kommunen vil støtte os fuldt ud med dette. 

Forsamlingen giver PMH en velfortjent applaus for dette arbejde. 

PMH nævner desuden hegnet omkring klubgrunden, som trænger til fornyelse, og han indhenter 

tilbud. Thorsten har 6 telefonpæle som klubben må få u/b 

 Søren Dahl nævner at klubben mangler en gasgrill, og at netop en grill er essentiel for det sociale 

klubliv.  

 Niels Riis fremlægger regnskab. OK 

 Kontingent forbliver uændret. 

 

Valg 

 Søren og Finn Dahl byder gerne ind på bestyrelsesposterne og bliver valgt. 

 Der tales om at finde en ny kasserer – af hensyn til Bent – og eftersom Bent ikke har væsentlig 

anden relation til klubben end at han har lovet at påtage sig hvervet. Bent er ikke på valg.  

 Klaus N og Thomas Veile tilbyder at supporte Bent med website.  

 Bent bliver fremover en stabsfunktion, der alene tager sig af regnskabet. Hans plads i bestyrelsen 

varetages fremover af hhv Birgitte, Søren og Finn. 

 Bestyrelses-suppleanter vælges. Thorsten + Thomas 

 Aktivitetsudvalg. Heine og Steffen trækker sig. Thorsten og Thomas vælges. Støttes af Niels + Klaus 

+ Birgitte. Udvalget samarbejder tæt med bestyrelsen.  

 Ungdomsudvalget og alle andre aktiviteter lægges ind under aktivitetsudvalget. 

 Klubhus-udvalg. PMH + Hardy modtager genvalg. 

 Revisorer er Lars Ruud og Kim. Revisor-suppleant er Niels Riis 

Eventuelt: 

CBJ foreslår at vi gør det kort, og i stedet lukker GF af og laver åben debat samtidig med pizzaspisning.  

 


