Viborg Goju Ryu Karate
Hald Ege Hallen (lille sal) | Birgittelystvej 2, Hald Ege | 8800 Viborg –
Viborg d. 21. marts 2018

Referat af ordinær generalforsamling
Viborg Karate Klubs ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag d. 21.03.2018, kl.
18.15 i kantinen i Hald Ege Hallen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat
3. Årsberetning fra formand
4. Årsberetning fra chefinstruktør
5. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af suppleant
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent
Keld blev valgt til dirigent og Peter blev valgt til referent.
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt ved facebook opslag den
28. februar 2018.

2. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Årsberetning fra formand
Vi har været udfordret med manglende trænere til børnene. Tidligere børnetræner valgte
at stoppe og flere blev sendt på trænerkursus, men har efterfølgende også valgt at stoppe
med at træne.
Vi satser på fremadrettet at rekruttere ældre børn og voksne via facebook.
Bestyrelsen har - bl.a. af økonomiske årsager - besluttet at melde sig ud af DKF.

DKF varslede prisstigninger og vi fandt ikke at værdien af medlemskabet stod mål med
udgiften.
Størrelsen af kontingentet foreslås fastholdt.
Formanden var til møde om haltider den 20. marts 2018. Der er ikke rift om den lille hal,
hvor der trænes karate. F.eks. enten 17-19 eller 18-20 mandage/onsdage.
Vi vil helst blive i den lille hal.

4. Årsberetning fra chefinstruktør
Chefinstruktøren var ærgerlig over, at børneholdet ikke kunne fortsætte, men glædede sig
samtidig over fremmødet til træning, herunder den nye lørdagstræning, der er et dejligt
tiltag.
Fremadrettet vil chefinstruktøren gøre mere i at uddele opgaver.

5. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf
Der blev konstateret et større underskud primært pga. medlemstilbagegang og satsning på
trænerkurser.
Regnskab og budget blev godkendt.

6. Indkomne forslag
Bestyrelsen har foreslået uændret kontingent på 650 kr. for voksne og 350 kr. for børn.
Dette på trods af udmelding af DKF.
Ovennævnte blev vedtaget.

7. Valg til bestyrelse
Keld, Michael, Chris og Peter var på valg og ønskede alle at genopstille.
Alle blev herefter genvalgt.
Birgitte indvilgede i at stille op i stedet for John, der er trådt ud af bestyrelsen.
Birgitte blev valgt.

8. Valg af suppleant
Jeppe ville gerne genopstille og blev genvalgt, som 1. suppleant.
Kasper ønskede at stille op og blev valgt som 2. suppleant.

9. Valg af revisor
Jens var på valg og ønskede at genopstille, hvorefter han blev genvalgt.

10. Eventuelt
Chefinstruktør overvejer ny pris, årets guldbælte.

Vel mødt.

Referent
Peter Ottosen
Viborg Goju Ryu Karate

