Referat fra generalforsamling søndag 18. marts 2018 kl. 13
Generalforsamlingen fandt sted i klubbens lokaler
Dagsorden i flg. vedtægter:
1. Åbning og konstituering
a) Godkendelse af dagsorden – godkendt
b) Valg af dirigent – Robert blev valgt
c) Valg af referent – Dorthe blev valgt
2. Bestyrelsens beretning
Året der gik:







Gradueringer i juni og i december.
Diverse træningslejre: Aalborg holdt 25 års jubilæum i marts, og Kim holdt lørdagslejr i går i Chisai.
Michael startede ny klub og tog nogle elever med
Året hvor hele 2 kom til skade (Halfdan knæ / Daniel kraveben)
Robert interviewet til Dampradioen
Keith har rost klubbens kapacitet til at sætte en ny klub i verden i en tid, hvor dansk aikido bliver ældre …

Året der kommer:







Sommergraduering søndag den 24. juni.
Ulf holder 50 års jubilæum i Holbæk i oktober.
Jubilæumslejre med div. Dojo‐cho i anledning af 25 års jubilæum i Roskilde Aikido Klub til november –
annonceres på facebook i løbet af en måneds tid. Planen at lave lørdagslejre med forskellige takemusu dojo‐
chos før og efter skæringsdatoen i november. Dertil kommer en jubilæumsfest i anledning af det sidste
arrangement. Det spændende er, hvordan det slår an i forhold til de andre tilbud, som klubberne i DK
arrangerer.
Arbejdsweekend(er): 1 i foråret (april/maj) + en efter sommer. Der er brug for at friske maling op, ordne
våbenholdere, gøres rent etc.
Sakura festival 28‐29. april. Vi mødes på Trekroner St. lørdag den 28/4 kl. 10 (eller derinde), for dem som
gerne vil følges.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Bemærkninger til årsresultatet:








Overskuddet er 11.056 kr. større end forventet.
Indtægter lige under niveau med forventet, idet 3.150 kr. mere i kontingent og 1.045 kr. mere i
gradueringsindtægter kompenserer for 2.300 kr. mindre i lokaletilskud og 750 kr. mindre i lokaleudlån.
Udgifter er 11.000 mindre end forventet:
Varme: ca. 1.500 kr. mindre end budget
El: ca. 1.300 kr. mindre end budget
Vedligehold: 2.000 kr. mindre end budget
Overskud på salg af udstyr: knap 1.000 kr. pga. indbetaling vedr. dan‐udstyr købt i 2016, trods indkøb af
højttalere.
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Rengøring: 637,10 kr. – ikke budgetteret. Gulvskrubber vurderes at være engangsinvestering.
Administration: ca. 800 kr. mindre end budget
Arrangementer: ca. 650 kr. mindre end budgetteret, halvdelen pga. indbetalinger af drikkevarer.

Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen og underskrevet af bestyrelsen.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Robert (Formand) genopstiller, Stefan (medlem)
genopstiller, den post Michael tidligere besad skal besættes (klubben foreslår Benny).
Der var ikke andre kandidater. Robert og Stefan blev genvalgt. Benny blev valgt.

5. Valg af revisor/bilagskontrollant (Jesper genopstiller)
Der var ikke andre kandidater. Jesper blev genvalgt.

6. Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent
Budget fremlagt og godkendt. Kontingentsatser fastholdes.

7. Indkomne forslag
Indkøb af nyt køleskab, som bruger mindre strøm og derfor kan bruges løbende. Blev godkendt på
sidste års generalforsamling, men er ikke købt. Udgiften afholdes af ”Udstyr”, idet der accepteres
et underskud i 2018.
8. Eventuelt
Månedsafkrydsningslisterne skal hænges i klubben ca. en uge før månedsskifte.
Der indkøbes hvidt mørkelægningsrullegardin fra IKEA (TUPPLUR, 3 m) til filmforevisning i
køkkenet.
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