Referat ordinær generalforsamling
i Randers Card Room
Dato:
Tilstede:
Fraværende:
Valg af dirigent
og referent
Formandens
beretning

4. februar 2017
kl 13:30
Jakob Pilgaard (formand), Trung Nguyen(kasserer), Carsten Larsen, Steen Hvam,
Sebastian Schytte, Benny Sørensen, Stephan Larsen, Lars Geertsen og Stig Horup
(referent) samt 30 af klubbens medlemmer
Fraværende fra bestyrelsen: Ingen.
Carsten Larsen blev valgt til dirigent og Stig Horup til referent

Formanden bød velkommen. I beretningen indgik bl.a:
- Hanne Nielsens udtrædelse af bestyrelsen
- Afsløring af en spiller som snød ved kortgivning (er nu bortvist)
- Klubbens økonomi, herunder indkøb af stole, TV, lamper og ombygning.
- Formanden takkede for det gode sammenhold i klubben, herunder de mange
som stiller op når det skal laves projekter.
- DAPT samarbejde
- ”Giving it back”, bl.a entry til Munkebjerg
- Formanden roste den øvrige bestyrelse for godt samarbejde og medlemmerne
for at vise god respekt omkring bestyrelsens frivillige arbejde.
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Regnskab
Formanden og kasseren gennemgik regnskabet for 2016 som viste et overskud på DKK
31.063,91
Regnskabet var godkendt af revisor (Johan Gram Nielsen) og det blev herefter
godkendt.
Nyvalg
5 bestyrelsesmedlemmerne var på valg:
- Carsten Larsen
- Steen Hvam
- Benny Sørensen
- Lars Geertsen
- Stig Horup
alle havde accepteret genvalg for en ny 2 årig periode og alle blev genvalgt.
Da Stefan Larsen er flyttet til Sjælland ønskede han at udtræde af bestyrelsen, Mikkel
Simonsen blev valgt til at overtage den ledige plads efter Stefan Larsen.
Som suppleanter til bestyrelse valgtes: Tony Fischer og Brian Mortensen.
Da Johan Gram Nielsen er flyttet til Århus i forbindelse med uddannelse og skal være far
om kort tid, blev Jan Møller Jensen valgt til ny revisor.
Eventuelt/forslag Der var indkommet nogle forslag i forbindelsen med generalforsamlingen, alle forslag
som bestyrelsen vil kigge nærmere på ved næste bestyrelsesmøde. Der blev bl.a
drøftet:
- Udlevering af nøgler til IKKE medlemmer af bestyrelsen
- Dybere turneringer og andre turneringsformer
- Medlemsfest
- Hvordan får vi flere kvindelige spillere
Afslutning
Formanden takkede for god ro og orden og lukkede herefter generalforsamlingen.
Næste
Søndag d. 19. februar 2017 kl 11:00
bestyrelsesmøde

