Referat fra Generalforsamling i IF3LivslangIdræt d.26.2.2020.
Foreningen var vært med 3 stk. smørrebrød og en øl eller vand. Kaffe og kage
Tilmeldt: 81 og 2 hjælpere.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Flemming Mortensen, som derefter blev valgt.
Flemming kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet de rigtige steder
og i tide. Flemming ønskede at påpege, at Generalforsamlingen ikke skulle tage
stilling til Formand, men måtte også konstatere, at det er efter vedtægterne, og
godkendt af Generalforsamlingen.
§ 8 BESTYRELSE.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Det afstedkom da heller ingen kommentarer.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning over det forløbne år.
Lone forelagde beretning om årets aktiviteter, hvorefter Jørgen fortsatte om
cykling og hjemmesiden. Derefter forelagde Per om fodbold og stavgang og Jørn
sluttede beretningen, om den planlagte Hollandstur i april.
Derefter gav Flemming ordet til forsamlingen.
Jytte Carlsen mente, at 1 tilbud i bus til Tårnet i Rønnede var for lidt. Der burde
have været to datoer.
John F. mente, at det var pinligt at tilbyde 20 billetter til Flakfortet, når vi er 150
medlemmer.
Per tog kritikken til efterretning og fortalte, at bestyrelsen næste gang planlægger
en tur, hvor vi kan tage toget, hvilket øger kapaciteten.
M.h.t. de 20 billetter til Flakfortet, var der kun 70 i udbud til hele Storkøbenhavn.
Poul H. mente Jørgen skal være lidt flinkere til at aflyse i regnvejr.
Det tog Jørgen til efterretning.
Forsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse over det forløbne år.
Ann fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
Ann gennemgik budgettet for 2020 og fortalte, at bestyrelsen planlagde en
sommertur til Kronborg, men at gode ideer fra medlemmerne var meget
velkomne.
I budgettet for 2020, stod ikke de 20 000 kr. vi lige har fået fra gl. drenge.
Ann benyttede lejligheden til at takke Ole fra gl. drenge for gaven.
Vagn ville høre, om vi har et lager af Jakker.
Lone svarede, at vi kun bestiller jakker, der er øremærket en ejer. De er for dyre,
at have på lager. Vi laver en bestilling her i foråret.

Rita M. ville gerne vide, hvad kontingenter dækkede.
Ann svarede, at vi betaler kontingent til DAI, GSI og Jubilæumsfonden.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 200 kr. årligt.
Forslaget blev vedtaget.
6. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige årstal.
PUNKT 7 UDGÅR
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i lige årstal.
Jørgen Knøfler og Ann Sørensen er på valg og begge modtager genvalg.
Begge blev genvalgt.
9. Valg af 2 revisorer for 1 år.
PÅ valg er Flemming Mortensen og Birthe Busch. Begge modtager genvalg.
Begge blev genvalgt.
10. Valg af revisorsuppleant for 1 år.
På valg er Jørgen Hansen, som modtager genvalg.
Jørgen Hansen blev genvalgt.
11. Eventuelt.
Ann fortalte om LADYWALK og mindede om tilmeldingsfristen d. 1.4. Derefter
fortalte hun om Stavgang i Albertslund og Seniorcamp i Korsør, som Jørgen vil
sende flere informationer ud om.
Derefter fortalte Lone om STAFET FOR LIVET, hvor vi har tilmeldt et hold.
Det vil der også blive sendt ud om senere.
Herefter takkede Per de frivillige hjælpere med 2 flasker vin:
Dirigenten, 2 revisorer, 2 fodboldshjælpere: Torben og Bent A.,
1 cykelfører: Erik og 1 kagebager Hanna.
27.2.20 Referent Lone
28.2.20. Referatet godkendt af dirigent Flemming Mortensen

