IF32 Livslang Idræt generalforsamling.
Onsdag d. 7.februar 2018 kl.12.15 i Glostruphallen.
Per bød velkommen til de fremmødte medlemmer og vi startede med smørrebrød.
1. Valg af dirigent
Eddie Frandsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning over det forløbne år.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt generelt af Lone, dernæst fortalte Per om
fodbold og stavgang, Jørgen om cykelturene og Ernst om Krolf. Se vedhæftede.
Beretningen blev vedtaget.
Erik Jørgensen og Jørgen Knøfler, havde en bemærkning til Lones beretning vedr.
mobilcykelsmeden, som de begge havde positive oplevelser med.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse over det forløbne år.
Ann fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Se vedhæftede.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
Ann fremlagde buget for 2018, som blev godkendt. Se vedhæftede.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 200 kr. årligt, som blev godkendt.
6. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige årstal. (udgår)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i lige årstal.
På valg er Jørgen Knøfler og Ann Sørensen. Begge modtager genvalg.
Jørgen Knøfler og Ann Sørensen, blev begge genvalgt for 2 år.
9. Valg af 2 revisorer for 1 år.
PÅ valg er Flemming Mortensen og Birthe Busch. Begge modtager genvalg.
Flemming Mortensen og Birthe Busch, blev begge genvalgt for 1 år.
10. Valg af revisorsuppleant for 1 år.
På valg er Jørgen Hansen.
Jørgen Hansen blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.
11. Eventuelt.
Lone lod en medlemsliste gå rundt og bad de fremmødte medlemmer læse korrektur
på egne data.
Lene Sørensen gjorde reklame for en tur, som Motion og Trivsel arrangerer, til
Randers regnskov. Der er stadig billetter.
Rita Mortensen gjorde reklame for en Camptur til Musholm ved Korsør, d. 29.30.
aug., som DAI arrangerer.

Lone fortalte at vi har booket Naverhule i Helsingør i sep. og at der vil blive sendt
ud om den senere.
Jørn Juul var ikke tilstede, men Per bad Britt Juul overrække 2 fl. vin til ham, som
tak for guidning af mange cykel turer i årets løb.
Dernæst takkede han bestyrelsen for godt samarbejde i 2017, og ønskede Jørgen
Knøfler og Ann Sørensen tillykke med valget.
Til sidst takkede han Eddie Frandsen for at havde påtaget sig dirigentrollen, ligeledes
med 2 fl. Vin.
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