IF32 Livslang Idræt generalforsamling.
Onsdag d. 6.februar 2019 kl.12.15 i Glostruphallen.
Per bød velkommen til de fremmødte medlemmer (85 tilmeldte). Vi startede med et
øjebliks stilhed for Ernst og Jutta, som døde i 2018. Inden vi gik i gang med
dagsordenen, fik vi 3 stk. smørrebrød.
1. Valg af dirigent
Eddie Frandsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt.
Eddie kunne erkende generalforsamlingen lovlig varslet.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning over det forløbne år.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt generelt af Lone, dernæst fremlagde Jørgen om
cykling og hjemmesiden og derefter Per om fodbold og stavgang.
Rita havde en kommentar til vores ansøgning om tilskud fra Glostrup Kommune:
Vi har ikke søgt om tilskud, men meldt os ind i Omsorgsforeningen, hvilket medfører
et tilskud.
Beretningen blev godkendt og vil blive lagt på hjemmesiden.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse over det forløbne år.
Ann fremlagde regnskabet.
Rita mente ikke, det var godt nok med fremvisning og gennemgang på storskærm,
men så gerne en papirudgave. Allan ville gerne vide, hvad indtægt i Klubhuset er.
Regnskabet blev godkendt.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
Ann fremlagde buget for 2019, som blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 200 kr. årligt, hvilket blev godkendt.
6. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i ulige årstal.
Per Sørensen og Lone Egstrup blev begge genvalgt.
Bestyrelsen foreslog Jørn Juul til den ledige bestyrelsespost. Jørn blev valgt.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, i lige årstal. (udgår)
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.
10. Valg af revisorsuppleant for 1 år.
På valg er Jørgen Hansen.
Jørgen Hansen blev genvalgt.

11. Eventuelt.
Lone lod en medlemsliste gå rundt og bad de fremmødte medlemmer læse korrektur
på egne data.
Jørgen havde i beretningen, spurgt om holdningen til at hæve betalingsgrænsen for
spisning på cykelturene til 120 kr. Ved håndsoprækning, blev det vedtaget, at det er
en mulighed.
Erik foreslog, at vi først starter med at cykle kl. 11 i dec. og jan. Bestyrelsen vil tage
forslaget op. Der var også et forslag om, at vi starter kl.11, når vi skal spiser ude.
Wencke og Jørgen H. tilkendegav, at det var en god ide, med Jørgen K. slog fast, at
vi starter kl. 10. Linda mente, at hvis der var interesse for det, kunne man lave et
hold, der starter kl.11. John mente, at vi kunne spise i Klubhuset og undgår alle
diskussioner. Det var der ikke stemning for.
Ib tilbød, at han gerne vil kører mad og drikke ud i naturen til os.
Flemming mente, at vi skulle se på stiftelsen af Livslang Idræt.
Koncepter er mangfoldighed, og han mente, vi var på vildspor med vores tilbud.
John ville så godt vide, hvorfor der er startet to seniorforeninger under IF32.
Rita fortalte, at Livslang Idræt oprindeligt, var tilbud til 40+ om aftenen.
Hanna efterlyste et hjertestarter kursus.
Kommende arrangementer:
6. marts: Det gamle Glostrup
11. marts: Promenadekoncert i Hallen
27 maj: Ladywalk.
Forslag fra generalforsamlingen til kommende arrangementer:
Andelslandsbyen i Holbæk og Stevnsfortet.
Per afsluttede generalforsamlingen med en tak for valget og tillykke til Jørn med
udnævnelsen som årets IF’r og for valg til bestyrelsen.
Per takkede for hjælpen, til at få klubben til at fungere, med en flaske vin til Jørn og
Erik, som turguider, Bent og Torben for hjælp med fodbolden og Flemming og Birthe
med revision af regnskab.
Til sidst HURRA for IF32 og tak og en flaske vin til Eddie for at dirigere
forsamlingen.
Referent Lone Egstrup
Dirigent Eddie Frandsen.

