
Generalforsamling for Ravnsholt/Reopos

D. 26 / 2 – 06 Kulturkassernen

Dagsorden:

1. Valg afdirigent og referant.
2. Godkendelse af dagsordenen.
3. Formandsberetningen.
4. Regnskabet fremlægges.
5. Forslag til vedtægtsændringer.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af delegerede til LLR’s Generalforsamling.
9. Evt.

1. Valg af dirigent og referent.
• Dirigent: Leif fra DGI

• Pga. at der i vedtægterne stå skrevet at generalforsamlingen skal afholdes i januar, blev der ved håndsoprækning stemt om generalforsamlingen skulle
afholdes som planlagt. Der blev stemt for at afholde generalforsamlingen.

• Referent: Poul
2. Godkendelse af dagsordenen.

• Dagsorden godkendt.
3. Formandsberetningen.

• Det har været et turbulent år med store omvæltninger, med bl.a. et formandsskift. Generelt har det der været et skift hvor de ”gamle” i foreningen har fået en mere
tilbage trukket rolle.

• Visioner:
• TT skal være bedre til at modtage nye medlemmer. At lave flere små aktiviteter og events.
• Gorcon har fået en ny gruppe som arbejder på en vision for hvordan Gorcon skal være i fremtiden.

4. Regnskabet fremlægges.
• Af interessante punkter kan her nævnes.

• Indtægter ved kontingent, i 2005 havde R-R 120 medlemmer, hvilket er 40 færre end sidste år.
• Heaven har et godt besøgt arrangement og derved en god indtægt
• Resultatet for kiosken skyldes at der er et rimelig stort vare lager på nuværende tidspunkt.

5. Forslag til vedtægtsændringer.
• Der var to forslag til vedtægtsændringer men ingen af den har være oppe på hjemmesiden og der blev derfor holdt en afstemning om hver af disse forslag skulle

behandles til generalforsamlingen.
• Første forslag blev ved afstemning godkendt til at generalforsamlingen kunne vedtage eller nedstemme forslaget.

1. Forslaget var at fjerne §3 stk. 1c. fra vedtægterne, der blev stemt for, for forslaget.
• Andet forslag blev ikke godkendt til afstemning.

6. Valg af bestyrelse.
• Alle poster og pladser kom på valg. Louise som var kommet ind i bestyrelsen efter formandsskiftet i 2005, ville ikke genopstille, derfor var alle poster og pladser

til genvalg.
• De valgte personer til de forskellige poster blev.

• Voksen, >18 år, 2 årig post : Dan
• Voksen, >18 år, 1 årig post : Jørgen
• Arrangement, 1 årig post : Erik
• Senior >16 år, 1 årig post : Isabella
• Junior <16år, 1 årig post : Astrid
• Suppleant, 1 årig post : Peter
• Suppleant, 1 årig post : Mikael

• De valgte personer til de forskellige poster.
• Formand : Dan
• Kasser : Jørgen
• Næstformand : Isabella
• Sekretær : Erik
• Menigt : Astrid

7. Valg af revisorer.
• Valgte revisor blev Søren og Paw

8. Valg af delegerede til LLR’s Generalforsamling.
• Valgte personer til LLR’s generalforsamling blev.

i. Dan, Lars, Søren, Isabella, Paw og Erik
9. Evt.

At bestyrelsen / sekretæren i det nye år skal blive bedre til at informere medlemmerne.


