Referat fra generalforsamling DBKK 09-02-2012
Tilstedeværende:
Bestyrelsen:
Henrik Jessen Hansen
Ola Mattson
Lars Lysgård
Rune Windfeld
Lars Thorslund og Konrad Nielsen fraværende.
Dirigent – Jan bønding.
42 medlemmer
•
•
•

Gen.fors. er rettidigt indkaldt.
Eet minuts stilhed for sb kofod
Hovedbestyrelsens beretning.
Beretningen godkendes.

•

Beretning fra aku.
Beretningen godkendes.

•

Regnskab v. Lars Lysgård.

Spørgsmål vedrørende klubbens indkøb af computere til medarbejdere og til telefonudgifter.
Spørgsmål til forholdet mellem tidligere vedtaget budget og endeligt regnskab – spørgsmål til
varmetæppe for døren.
Formanden: åbent for fornuftige løsninger og initiativer – afvejning ml. at vi skal videre i ny hal
snart, og at der skal være ok at være indtil da. – kontakt ola eller kenny med forslag.
Spørgsmål til rengøring - stemningen er, at der ikke bliver gjort ordentligt rent.
Det besluttes, at vi skal være bedre til at rydde op efter os selv, så der er klar, når rengøringen
kommer, og Ola Matsson vil desuden ringe og få strammet op.
Regnskabet godkendes ved afstemning.
• Budget.
Ex auditorium: dårlig beslutningsproces – det er vanskeligt for medlemmerne at tage stilling til
så væsentligt et spørgsmål som budget, når det kommer uden varsel og på en skærm på
væggen – vanskeligt at stille kvalificerede spørgsmål – foreslår, at ændre fremgangsmåden i
forb.m. budgetgodkendelse.

Formanden erklærer sig enig, og det vil blive bedre med nye vedtægter. Der vil komme mindre
tidspres pga. løbende kontingentbetaling og mulighed for at holde generalforsamling senere
på året.
Spørgsmål om fordelingen af lønudgifter – 50-60.000 til rutebygning, resten til projektleder Ola
Matsson og kasserer Lars Lysgård.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Budgettet godkendes.

Forslag fra hovedbestyrelsen om vedtægtsændringer. Baseret på råd fra advokat og DIF.
- DBKK opretter en halforening til at drive en kommende klatrehal. Derved opnås
skattefordel.
- Der indføres flydende kontingenter for at forbedre cash-flow.
- Udvalg nedsættes af bestyrelsen efter behov.
- Forslag fra bestyrelsen samt forslag til budget skal offentliggøres en uge før
generalforsamlingen for at øge medlemmernes mulighed for at forberede sig til
generalforsamlingen.
- Kontingentet for årsmedlemskab besluttes på generalforsamlingen, hovedbestyrelsen
kan fastsætte andre kontingentformer.
Forslag om forskellige typer billigere medlemskaber for at lokke folk til.
Vedtægtsændringerne bliver enstemmigt vedtaget og går dermed videre til ekstraordinær
generalforsamling.
•

Valg til hovedbestyrelsen – det foreslås, at valget udskydes til ekstraordinær GF, og at
Rune Windfeld indtræder i bestyrelsen.

Forslaget vedtages
• Valg af revisor
Forslag om genvalg af kjeld birk – vedtages.
• Evt.
Forslag om mere synlighed af bestyrelsen og udvalg osv. – f.eks. i form af organisationsdiagram
og præsentation af folk på hjemmesiden osv.
Bestyrelsen erklærer sig enig og vil arbejde hen imod dette.
Ekstraordinær generalforsamling fastsættes til 22. marts 2012.
Referat godkendt af dirigenten den 20.2.12.

