Dagsorden for den ordinære hovedgeneralforsamling.
Onsdag den 22.2.2017

1. Valg af dirigent.
Else Gehrke Hansen valgt
2. Valg af protokolfører.
Lars Damkjær valgt
3. Beretning om foreningens virke ved hovedformanden.
Læs beretningen nedenfor.
4. Godkendelse af beretningen.
Beretningen godkendt
5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt fremlæggelse af budget.
Regnskabet godkendt
6. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer:
1:
§ 5.2 Hovedformanden vælges for 1 år, hovedsekretær og hovedkasserer for 2 år, dog således, at
hovedsekretær afgår i lige år og hovedkasserer i ulige år. Ved valg af 2 hovedkasserer skal der
sikres forskudt valgperiode. Alle vælges til de respektive hverv.
§5.2 ændres til:
§ 5.2 Hovedformanden vælges for 1 år, hovedsekretæren ligeledes for 1 år. Hovedkasserer for 2 år.
Ved valg af 2 hovedkasserer skal der sikres forskudt valgperiode. Alle vælges til de respektive
hverv.
2:
Vedr. vedtægtsændring i forbindelse med generalforsamlingsindkaldelse:
Nuværende:
§ 8.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden den 1.
marts og annonceres i dagspressen med mindst 10 dages varsel.

Ændres til:
§ 8.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden den 1.
marts og annonceres på foreningens hjemmeside samt hvor bestyrelsen ellers finder det relevant
med mindst 10 dages varsel.

3:
§ 9 Dagsorden for den ordinære hovedgeneralforsamling.
(…)
7. Valg af: Hovedformand og hovedsekretær (næstformand)
Ændres til:
7. Valg af: Hovedformand, hovedsekretær (næstformand) og hovedkasserer.

Alle tre forslag blev vedtaget.

7. Valg af: Hovedformand og hovedsekretær (næstformand)

Lars Damkjær, formand, genvalgt for en etårig periode
Gitte Bleis, næstformand, genvalgt for en etårig periode

Valg af hovedkasserer:
Gitte Bleis, genvalgt for en toårig periode
8. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen.

Torben Paulsen genvalgt
Malene Heldt valgt
9. Valg af 2 revisorer, som reviderer hele foreningens regnskab.

Johnny Thomsen og Søren Ravn, genvalgt
10. Valg af revisorsuppleant.
Jette Ebbesen – genvalgt.
11. Uddeling af pokal, blomster osv.
Ingen uddelinger
12. Eventuelt
Mette: Medbragte en liste over brug for mandskab til sognefesten den 29.4. – Der efterlyses navne
til hjælp.
Reklame for Revyen
Gert: Opmærksomhed på støttebeviserne. Opfordring til EIA om at lave en særskilt satsning på
erhvervslivet samt at informere endnu mere om støttebeviserne inden vi stemmer dørklokker.
EIA-generalforsamling den 19. april.

Bestyrelsen 2017:
Formand:
Lars Damkjær - Wais 1 - Stubbæk
Kontakt - mail: l_damkjaer@hotmail.com
Næstformand og kasserer
Gitte Bleis, Sejsbjerg 94, 31316689, bleis@post.tele.dk
Kasserer:
Lene Ebbesen - Buen 202 - Stubbæk
Kontakt - mobil: 25610828 - mail: ebbesen-juhl@webspeed.dk
Suppleanter:
Malene Heldt
Torben Paulsen, Torben@thp.dk

Gymnastik:
Malene Heldt, Tjørnevej 13, 6200 Aabenraa, maleneheldt@gmail.com
Mona Jacobsen
Kontakt - mobil: 2091 9281 - mail: msj@kenish.dk

Fodbold:
Jesper B. Andersen- Sejsbjerg 36, Stubbæk
Kontakt - tlf. 4173 7951 - mail: jesper.bebendorf.andersen@gmail.com

Håndbold:
Claus Haas Petersen, Claus@chpevent.dk

Badminton:
Tommy Henriksen - Buen 178, Stubbæk
Kontakt – tlf. 23214191 - mail: tom6200@post11.tele.dk

Senior:
Else Gehrke Hansen - Ringvej 19, elsegehrke@bbsyd.dk.

Teater
Hanne Røgilds - Buen 14 - 6200 Aabenraa
Kontakt - tlf.: 7461 3434

Tennis
Steen Johannsen - Buen 148 - 6200 Aabenraa
Kontakt - mobil: 2124 6602 - mail: rsjh@almbrand.dk
Håndbold: Claus@chpevent.dk
Fodbold: uændret
Senior: Mailes.

