
Ravnsholt/Reopos Generalforsamling d. 18/1-2003

Dagsorden:
1. valg af dirigent og referent
2. godkendelse af dagsorden
3. Formandsberetning
4. Fremlæggelse af regnskabet
5. Valg til bestyrelsen
6. LL- og TT-udvalget
7. evt.

Ad 1:
Dirigent: Pierre - Referent: Stine

Ad 2:
Bestyrelsen har tilføjet punkt 6. til dagsorden.
dagsordnen godkendes

Ad 3:
Formandsberetning: Se vedlagte kopi.

Ad. 4:
Regnskabet fremlægges se vedlagte kopi. Ingen ønsker at gennemgå det store regnskab bilag for bilag ved generalforsamlingen.

Kommenterer til regnskabet: Der er indkøbt en stor portion keramik, hvoraf en del vidreforsælges til andre foreninger. Vi har endnu ikke modtaget penge fra de andre
foreninger for deres køb.

Mikael er flyttet til Ishøj i forbindelse med studiestart og træder derfor tilbage som kasserer, og fra bestyrelsen.

Ad 5:
Følgende poster er på valg i følgende vedtægterne:
Formand: Pierre Husted (genopstiller)
Sekretær: Søren Steinmetz ( genopstiller)
Menigt bestyrelses medlem: Kim Larsen (genopstiller)
Menigt bestyrelsesmedlem: Lars Vang Poulsen (genopstiller ikke)

Desuden er følgende poster på valg:
Kassererposten

Bestyrelsen foreslår følgende kandidater til de forskellige poster:
Formand: Stine Svensmark
Næstformand: Søren Steinmetz
Kasserer: Pierre Husted
Sekretær: Kim Larsen
Til de to poster til menigt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen:
Marit Hervik, Paw Petersen og Helle Nielsen.
Helle Nielsen modtager ikke kandidaturet.

desuden opstiller Erik Ingersen til posten som menigt bestyrelsesmedlem.
De første 4 poster besættes af de opstillede kandidater uden modkandidater eller indvendinger mod kandidaturet.

De to menige bestyrelses poster vælges ved hemmelig afstemning med følgende stemme fordeling.
16 fremmødte stemmeberettigede afgiver hver to stemmer.

Marit: 14 stemmer
Paw: 11 stemmer
Erik: 7 stemmer

0 ugyldige stemmer

Marit og Paw indtræder i bestyrelsen som menige medlemmer.

Bestyrelsessammensætningen er deraf som følger:
Formand: Stine Svensmark
Næstformand: Søren Steinmetz
Kasserer: Pierre Husted
Sekretær: Kim Larsen
PR-ansvarlig: Dan Thrane Hansen
Menigt bestyrelsesmedlem: Eli Thue Hansen
Menigt bestyrelsesmedlem: Marit Hervik
Menigt bestyrelsesmedlem: Paw Petersen

Ad 6:
TT-udvalget:
Har ikke fungeret efter hensigten, der har været en del bøvl med at få det til at fungere.

Bestyrelsen har derfor valgt at opløse det nuværende udvalg, og sammensætte et nyt på 3 personer.
Udvalgets arbejdsopgaver er at lave vagtplan, indkøbe slik og sodavand til cafeen, instruerer vagterne.

Louise og Marit ønsker begge at træde ud af udvalget p.g.a. manglende tid.

Lars Poulsen melder sig til udvalget. Dan Thrane Hansen melder sig til udvalget. De to finder den tredje person.

LL-udvalget:
Vil gerne have nye medlemmer.
De besluttes at Kristoffer og Lasse der ikke er fremmødt til generalforsamlingen, hermed må betragtes som udmeldte af udvalget.
Der er ikke længere mulighed for at være spiller hvis man sidder i udvalget, og der skal holdes flere møder i udvalget.



Udvalget består af: Eli Thue Hansen, Kim Larsen, Dan Hansen, Søren Steinmetz, og Erik Ingersen der melder sig ind i udvalget.

Ad. 7:
Kim C. & Landstedet: Vi har borde og bænke til opbevaring på landstedet.
Pierre har haft kontakt med ham ang. spilsted i påsken, og eftersom at de ikke har hørt fra kommunen endnu ser der ikke ud til at være problemer med at spille der i påsken.

Floderne Rige er aflyst da Tina og Casper har problemer i deres forhold og derfor ikke har tid og kræfter.

Mikael ønsker p.g.a. studiestart at trække sig ud af Gorr'Con udvalget da han ikke er sikker på om ham får tid nok til lave en fornuftig arbejdsindsats her.

Stine Jordemann Svensmark, 18/1/2003


