Haderslev, den 26.10.2017
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag, den 26.10.2017 kl. 19.30 i indendørslokalet
1. Valg af dirigent

John From blev valgt

2. Behandling af evt. indkomne forslag.
Bestyrelsen forslår
a. - Ændring af § 10 Revision af regnskabet
Der står i vores vedtægter følgende

a. Forslaget blev vedtaget.

Revisoren skal hvert år før den
ordinære generalforsamling gennemgå
det samlede regnskab og påse, at
beholdningen er tilstede. Revisor og
revisorsuppleant har til enhver tid
adgang til at efterse regnskab og
beholdning.

b. Forslaget blev trukket tilbage af bestyrelsen idet der
med dette forslag ikke kunne etableres en netbank aftale
i et pengeinstitut.
Der blev forslået at undersøge mulighed i en anden bank
forbindelse fx Lån og Spar bank.

Bestyrelsen forslår det ændret til
følgende
Revisoren og revisorsuppleanten skal
hvert år før den ordinære
generalforsamling gennemgå det
samlede regnskab og påse, at
beholdningen er tilstede. Revisor og
revisorsuppleanten har til enhver tid
adgang til at efterse regnskab og
beholdning.
b. - Forslag til ny vedtægt.
§10a Tegningsretten.
Kasser kan tegne for 1000 kr.
Kasser + formand kan tegne for 5000
kr. til sammen.
Alle beløb over 5000 kr. skal tegnes af
flertallet i bestyrelsen.
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Der kunne ikke på denne ekstra ordinær
generalforsamling gennemføre kontingents
ændringerne, idet dette kun kan gennemføres på den
ordinære generalforsamling.

3. Fastsættelse af kontingent
Nye kontingentsatser, gældende fra 1. januar
2018.
Bestyrelsen forslår at vi deler
medlemmerne op i A og B medlemmer.
A-medlemmer er dem der stiller til
stævner, og derfor også skal være
medlem af Bueskydning Danmark.
B-medlemmer er dem der ingen
forventning har om at komme til
stævner i løbet af året.
A-Senior
A-Junior
A-Oldboys

= 1100 kr./Årligt
= 750 kr./Årligt
= 800 kr./Årligt

B-Senior
B-Junior
B-Oldboys
B-Passive

= 550 kr./Årligt
= 410 kr./Årligt
= 250 kr./Årligt
= 150 kr./Årligt

Helle Meck blev valgt som kasser.

4. Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelse:

På valg er:
Rune Skjemstad (Kasser) – udtrådt af
bestyrelsen.
Bestyrelsen forslår Helle Meck.

Følgende ønsker at stille op

Betina Skjemstad (1. Best. medlem) udtrådt af bestyrelsen.

Rikke Eder
Henriette Skovrup
Christian Gravesen
Michael Svendsen

1. Suppleant.
1. bestyrelsesmedlem blev: Rikke Eder
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant..

Stemmer: Rikke 24, Michael 1, ugyldig 1
2. bestyrelsesmedlem blev: Henriette Skovrup

Det ene bestyrelsesmedlem vælges
som sekretær såfremt Helle Meck
vælges som kasser.
Bestyrelsen forslår Rikke Eder.

Stemmer: Henriette 14, Christian 13, Michael 1
1. suppleant blev: Christian Gravesen

Bestyrelsen forslår Rikke Eder, Christian
Unnerup Gravesen og Henriette
Skovrup.
5. Eventuelt.

Intet
Zibrandt blev hædret af klubben for sit VM
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