Referat af generalforsamling d. 7/2 2019
1/ Valg af dirigent
Lars Riis Jensen blev foreslået og valgt.

2/ Fremlæggelse af formandens beretning.
Beretningen kan læses i Træsejlet fra januar 2019.
Beretningen blev godkendt

3/ Fremlæggelse af regnskab
John gennemgik regnskabet. Regnskabet kan rekvireres hos kassereren.
Spørgsmål til posten vedr. nøgleindkøb: Der bliver straks gjort opmærksom på at nøgler til klubben skal
afleveres samtidig med udmeldelsen. Huusforvalter har gjort et stort arbejde for at inddrive nøgler. oorslag
om et større gebyr, eller nøglekort(koden kan sletes straks ved udmeldelsen). Bestyrelsen vil arbejde med
dete i 2019.
Der er for få der har meldt sig til sponsorstrøm. Derfor kan vi ikke få udbetalt beløbet. Poul Erik opfordrede
alle til at melde sig på Auras Hujemmeside.
Spørgsmål vedr. udsving fernvarme afregningen: Der er flere årsager til dete: vejr, antal arrangementer
osv.
Regnskabet godkendt.

4/ Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.

5/ Fremlæggelse af budget.
John gennemgik budgetet. Budgetet kan rekvireres hos kassereren.
Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på kr. 50,- til kr. 1400,-. Vedtaget
Spørgsmål vedr.evt. større udgifer: Der blev nævnt: ny bro, nyt tag, nyt varmesystem, nye vinduer.
oorslag til at hæve posten oorsikringer til kr. 16.000,oorslag til posten udgifer til Rokort og Winkas samt telefonudgifer samles under Pkt. EDB.
oorklaring vedr. ny bro. Ved budgetets udarbejdelse var bestyrelsen ikke klar over, hvor høj omkostningen
til reparation af den gamle bro ville blive. Derfor er aaterieludvalget i gang med at indhente tilbud på en
helt ny bro. Prisen på en bro der kan ligge ude hele året vil være ca. kr. 225.000 + moms.
oorslag om at materieludvalget fk mulighed for selv at anbefale en løsning.
oorslag om at lave ”isolerede” opsparingsposter til de dyrere indkøb, samt at bestyrelsen søger om
sponsorater.

Budgetet vedtaget

6/ Valg af formand
På valg var: Erik Jensen

modtager genvalg

Genvalgt

modtager genvalg

Genvalgt

Søren Kjeldsen

modtager genvalg

Ikke genvalgt

John Rasmussen

modtager ikke genvalg

7/ Valg af bestyrelse
På valg var: Birgite Kiærskou

Nye bestyrelses kandidater:
Anders Kirkedal Nielsen

Valgt

Agnethe Glismand

Ikke valgt

Louise Kelstrup

Valgt

Anete Bruun

Ikke valgt

8/ Valg af revisorer
På valg var: Allan Lund
Poul Erik Jensen

aodtager genvalg

Genvalgt

aodtager genvalg

Genvalgt

9/ Eventuelt
Poul Erik omtalte et ergometer projekt kaldet 8´ter Grand Prix. Vi vil forsøge at oprete dete næste vinter
oorslag om at klubben anskafede en industri opvaskemaskine.
Dirigenten takkede for god ro og orden og afslutede generalforsamlingen.
Referent Birgite Kiærskou

