Møde ark for Vestjysk Nimbusklub
Dato: 27. januar 2011. kl. 19.30 - Generalforsamling
Sted: Hotel Nr. Vinkel, Lemvig
Referent:
N
r.
1

Dagsordenstekst

2
.

Godkendelse af dagsorden

3

Formanden aflægger
bestyrelsens beretning v. Thorbjørn

Valg af dirigent og referent

Strunk
4

Det reviderede regnskab
fremlægges til godkendelse v.
kasserer Ida Larsen

5

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
6

Behandling af indkomne forslag.

Referat
Niels Anton Søgaard dirigent
Susanne Strunk, referent
Godkendt, Mødet lovligt
varslet og indkaldt.
Beretning aflagt og
godkendt.

Regnskabet fremlagt,
gennemgået og godkendt.
Det bemærkes at der er ny
bankforbindelse.
Vedtaget som foreslået

Der er ikke indkommet forslag til
vedtægtændringer eller lignede, der jfr.
vedtægternes § 10 kræver varsling.

Der er ikke modtaget forslag
til vedtægtsændringer jfr. §
10.

Der er indkommet forslag fra Jens
Bjerregård om at klubaftnerne flyttes fra
den 1. onsdag i måneden til den 2. onsdag
i måneden. Begrundelse herfor er fordele i
forhold til juleafslutning, nytårsaften m.v.

Forslag om ændrede
mødedage til klubaftener
faldt efter afstemning, da
der var overvældende flertal
for fastholdelse.

Valg af 2bestyrelsesmedlemmer
og en suppleant.

Såvel Thorbjørn Strunk som
Aage K. Olsen modtog
genvalg til bestyrelsen.

7

Formand Thorbjørn Strunk er på valg,
Thorbjørn modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Aage Kjærgaard Olsen er

Begge suppleanter Bent
Bjerg og Anton Søgaard
modtog genvalg.
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Møde ark for Vestjysk Nimbusklub
på valg, Aage modtager genvalg
På valg som suppleanter er:
Bent Bjerg og Niels Anton Søgaard
8

Valg af to revisorer og en
revisorsuppleant

På valg erAnders Mathiasen og Jesper
Pedersen
Suppleant:
Jørgen Gyberg Petersen
9

Tovholder på medlemsliste
Orientering om at Gull-Britt Pedersen på
bestyrelsens vegne er tovholder på
medlemslisten, Gull-Britt orienterer herom.

1
0

Eventuelt.

Begge revisorer og revisor
suppleant blev genvalgt

Gull-Britt orienterede,
herunder om mulighed for
hurtige beskeder via E-mail.

Tur til Harzen foreløbigt
udsat,grundet manglende
tilslutning.
Initiativet med en kalender
blev hilst velkomment.
Banneret der er bestilt vil
blive med den gamle
stavemåde.
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