
GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Ar2018, den 13. marts kl. 19.30 pa Hillered Stadion, Bag Malet, afholdtes generalforsamling
i foreningen FIF Hiller d Atletik.

F lgende var m dt:

Nicolaj R Sorensen (formand)
Thomas Vang Christensen
Rikke Sorensen
Bjorn Knudsen
Knud Erik Pedersen
Dorte Maria Ramlov
Jette Svendsen
Annette Sorensen
Janna Rasmussen

Dagsordenen var salydende:

1. Vaig af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forlobne ar.
3. Forelaeggelse af regnskab for det forlobne ar til godkendelse.
4. Forelaeggelse af bestyrelsens budgetforslag samt forslag til kontingent for det kom-

mende ar.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. VaIg af formand - Nicolaj R Sorensen er pa valg.
7. Vaig af kasserer - ikke pa vaig i ar.
8. Vaig af bestyrelsesmedlemmer - Bjorn Knudsen og Anders Theisen er pa vaig.
9. Vaig af suppleanter til bestyrelsen.
10. Vaig af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Ad 1:

Til dirigent og referent vaigtes Thomas Vang Christensen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig,
hvilket samtiige de modende tilsluttede sig.

Ad 2:

Pa bestyrelsens vegne aflagde formanden beretning og henviste til, at beretningen var til-
gaengelig via foreningens hjemmeside.

SE VEDH EFTEDE BERETNING, SOM ER BILAGT N/ER  <ERENDE REFERAT.

Beretningen blev kommenteret og debatteret. Beretningen blev taget til efterretning.



Ad 3 og 4:

Formanden gennemgik sammen med Janna regns abet, som viste et paent overskud pa kr.
31.000,00 og en egenkapital pa over kr. 700.000,00. Kontingentet foreslas fastholdt, og bud-
gettet fremlagdes og arbejder med et mindre underskud pa godt kr. 30.000,00. Regnskab,
budget og kontingentfastsaettelse godkendtes.

Ad 5:

Der var ikke indkommet forslag, og der var ingen til behandling.

Ad 6:

Vaig af formand - Nicolaj R Sorensen blev genvaigt.

Ad 7:

VaIg af kasserer - ikke pa vaIg i ar.

Ad 8:

Vaig af bestyrelsesmedlemmer - Bjorn Knudsen og Anders Theisen onskede ikke genvalg. I
stedet blev Rikke Sorensen vaigt til bestyrelsen.

Ad 9:

Vaig af suppleanter til bestyrelsen - Knud Erik Pedersen modtog genvalg.

Ad 10:

Vaig af revisor og suppleant - Henning Christensen modtog genvalg.

Ad 11:

Under eventuelt var forskellige emner til droftelse, herunder hvordan der sikres flere aktivite-
ter og ogsa mere delegation, sa formanden aflastes og foreningen udvikles pa en og samme
tid.

Saledes passeret.

Side 2



Bilag: Bestyrelsens beretning for 2017
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