
Referat af Ravnsholt/Reopos Ordinære Generalforsamling, lørdag d. 24/01-04

30 stemmeberettigede medlemmer til stede. Alle afstemninger blev afholdt ved håndsoprækning.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Erik Ingersen. Referent: Nicklas P. Sørensen.

2. Godkendelse af dagsordenen
Enstemmigt godkendt.

3. Formandsberetningen, v. Stine Svensmark
• De mange arrangementer, udadvendte som medlemsarrangementer, har været en succes.
• Juniormedlemmer og voksne spillere fortjener ros for deres flotte lederindsatser.
• Foreningen nyder nu stor respekt hos kommune og lokalsamfund, takket være en stor indsats fra unge og voksne i foreningen, der har ydet meget.
• Den store arbejdsbyrde i foreningen bør spredes på flere hænder, og der bør værnes om de der yder mest. Et tiltag i denne retning er opdelingen af det kreative og

administrative arbejde.
• Økonomien i foreningen er sund, og er i høj grad blevet kanaliseret over i udstyr der kommer alle til gode.

4. Regnskabet fremlægges, v. Pierre Husted
• Stort set alle arrangementer gav overskud, undtagen nogle to, hvilket skyldes manglende betalinger eller forsinkede bilag.
• Årets resultat er et overskud på kr. 1308,61.
• Kassebeholdningen pr. 31/12-03 var kr. 47.571,37.

Regnskabet godkendt enstemmigt.

5. Evt. vedtægtsændringer, v. Pierre Husted, Stine Svensmark, Erik Ingersen
3 vedtægtsændringer var gyldige til afstemning:

Forslag 1 ~ Ny bestyrelse: Forslaget vedtaget, 29 for og 1 blank.

Forslag 2 ~ Nye og strammere kontingentregler:   Forslaget afslået, 22 mod 4 og 4 blanke.

Forslag 3 ~ Valg af poster til bestyrelsen:   Forslaget vedtaget, 29 for og 1 blank.

6. Valg til bestyrelsen
Pierre Husted, Dan Hansen, Paw Sørensen, Poul Nielsen, Mikael Lauridsen, Birthe Hansen og Astrid Lauge stiller op til bestyrelsen og/eller supplerende sæder.

• Bestyrelsen blev valgt under ét, og består af Pierre Husted (formand), Dan Hansen (Næstformand og arrangementsansvarlig), Birthe Hansen (kasserer), Astrid Lauge
(sekretær), og Paw Sørensen (menigt medlem).

• De to suppleantpladser blev udfyldt af Mikael Lauridsen og Poul Nielsen.

7. Nye folk til LL-udvalget, v. Dan Hansen
Udvalget består af Dan Hansen, Eli Hansen, og Erik Ingersen.
Udvalget ønskede mere hjælp til de praktiske og kreative gøremål i forbindelse med Live-Lørdag, bl.a. inplay-mestre (halv-NPC'ere), til plotdesign, administration, transport
m.m.
Følgende meldte sig mundtligt: Lasse Jensen, Adam Zaken, Lars Pallesen, Christian Colberg, Mikkel Lerche, Louise Jørgensen, Kim Larsen, Morten Bülow, Oskar
Lerche.

8. Nye folk til TT-udvalget
Udvalget består af Lars Poulsen og Dan Hansen.
Der ønskes flere personer der kan tage "vagter" til Tirsdags-Trillerierne.
Morten Jensen meldte sig mundtligt.

9. Valg af revisorer
Der skal bruges to "revisorer" til bogføringen.
Nicklas Sørensen og Søren Steinmetz meldte sig mundtligt.

10. Evt.
Følgende punkter blev lagt til dagsordenen:

Druknet Hest:
Lørdag d. 21/2 holdes dette arrangement igen. Det kommer til at koste kr. 50, og bliver holdt i foreningshuset. Tilmelding og betaling senest 17/2 på hjemmesiden.

Genvalg til næste år:
Pierre Husted er på genvalg til næste år, Birthe Hansen sidder i bestyrelsen i 2 år.

Gorr-con, v. Lars Poulsen:
Der ønskes hjælp til Gorr-con arrangementet, der nu skal afholdes hver 3. måned.

I øvrigt: Kim kan godt lide budding. Dan kan godt lide tærte...uden fisk.

Slut på referat.


