Referat af generalforsamling 2016.
Afholdt i VKI onsdag den 28. september 2016 kl. 18:00.
1. Valg af dirigent og referent.
Henrik Mortensen blev valgt til dirigent. Kaj Larsen blev valgt til referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var lovlig indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden Arne Christensen aflagde bestyrelsens beretning. Der henvises i øvrigt til
den skriftlige beretning på foreningens hjemmeside.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
Kassereren Kaj Larsen gennemgik regnskabet for 2015/16 og fremlagde endvidere til
orientering budgetforslag for 2016/17.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på kr. 20. Forhøjelsen blev begrundet i en
forhøjelse af kontingentet til DBf på kr. 20 for primære medlemmer.
Forslaget blev vedtaget.
5. Indkomne forslag.
Forslag til ændring af klubregler:
“Regulering af score ved substituering: Såfremt kun en spiller i et par er substitueret,
foretages ingen regulering. Er begge spillere substituerede, reguleres score over middel
– ned til middelscore i den enkelte runde. Ved regulering af score kommer fradrag ikke
modstanderne til gode. Der sker kun regulering i parturneringer og ikke i situation, hvor
alle spiller mod alle det enkelte spilletidspunkt”.
Forslaget blev – efter drøftelse – sendt tilbage til bestyrelsen med det formål at finde
fælles regler for Hals, Hjallerup og Vodskov.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Anni Skov, Mathias Bruun, Kaj Larsen og Søren Windfeld Skou blev genvalg. For at få

en bedre rytme i valget, skal bestyrelsen beslutte, hvem af de genvalgte, der er valgt for
1 år.
7. Valg af suppleant.
Inger Odgaard blev valgt som 1. suppleant. Der mangler en 2. suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Carsten Bundgaard blev valgt til revisor. Henrik Mortensen blev valgt som
revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Knud Aaen efterlyste bedre stabilitet m h t at få resultaterne inden spillelokalet forlades.
Mathias Bruun’s spørgsmål om hvem der eventuelt skal inviteres med til jubilæet, blev
overladt til bestyrelsen.
Formanden takkede dirigenten for vel udført arbejde.
Referat ved Kaj Larsen. Vodskov den 29.09.16.

