GENERALFORSAMLING

Dato

27. marts 2017

Tid

Kl. 19.30

Sted

Fælleshuset på Fælleden, Bispehøjen 44, 4300 Holbæk

Deltagere

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens beretning fremlægges på generalforsamlingen.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet for 2016 findes i Årsrapport 2016 der kan læses her:
http://holbaekbombers.dk/wp-content/uploads/Årsrapport-2016-FloorballklubbenHolbæk-Bombers.pdf
4. Fastsættelse af deltagerbetaling
Bestyrelsen foreslår følgende satser for deltagerbetaling:
 Kontingent, børn (u18): 400,00 kr. årligt (stigning fra 375,00 kr.)
 Kontingent, voksne: 600,00 kr. årligt (stigning fra 500,00 kr.)
 Kontingent, husstand: 800,00 kr. årligt (uændret)
 Kontingent, passivt medlemskab: 50,00 kr. (uændret)
 Kontingent, aktivitetsmedlem: 50,00 kr. – giver adgang til særskilte aktiviteter med
eksterne samarbejdspartnere (nyt forslag)
 Indmeldelsesgebyr, voksne: 300,00 kr. (uændret)
 Indmeldelsesgebyr, børn (u18): 150,00 kr. (uændret)
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Bestyrelsens budgetforslag for 2017 kan læses her: http://holbaekbombers.dk/wpcontent/uploads/Budgetforslag-2017-Floorballklubben-Holbæk-Bombers.pdf
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6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogle forslag til behandling.
7. Valg af formand
Der skal ikke vælges formand i år.

8. Valg af kasserer
Jens Albagaard afgår efter tur, men er villig til genvalg.
9. Valg af sekretær
Ole Hallenberg afgår efter tur, men er villig til genvalg.
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges ét menigt bestyrelsesmedlem for en periode på to år. Martin
Jørgensen afgår efter tur, og er ikke villig til genvalg.
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen. Lene Kielberg er villig til genvalg.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
Kasper Enevoldsen har været revisor og Paw Jensen har været revisorsuppleant siden
sidste generalforsamling.

13. Valg af appeludvalg
Det er ikke aktuelt at vælge et appeludvalg på nuværende tidspunkt.
14. Eventuelt
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