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Hurtig Beskrivelse
Dette Dokument, er et referat af stiftende generalforsamling, i Fitness Fabrikken, den 05-10-2020.
Det vil være muligt at læse hvilke beslutninger og tiltag der er blevet taget, samt hvilke folk der er blevet
valgt og vedtaget.

Dagsorden
Dagsorden, og indkaldelse besked, til medlemmer.
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Referat af mødet
Dette referat er kun et beslutningsreferat, så der vil kun være noteret beslutninger.
1. Åbning af generalforsamling
a. valg af dirigent
her er det vedtaget at Jesper Erikstrup er dirigent.
b. Valg af referent
Her er det vedtaget at Victor Dalby Møller er Referent
c. Regestring af antal fremmøde.
Her er det vedtaget at Finn Fredriksen, er optæller, og der er 24 fremmødt.
d. Valg af stemmetæller
Her er det vedtaget at det er Christian Heibel Godsk, der er stemmetæller.
2. Vedtægter
a. Gennemgang af vedtægter
Anders Dyrby Poulsen gennemgår vedtægter.
5.2 tilføjer at der også bliver indkaldt på mail.
Vi sætter spørgsmål tegn ved (5.4) (5.5) omkring 15-årig har stemmeret.
7.2 Tilføjer at der i bestyrelsen mindst består af 3-5 medlemmer i bestyrelsen.
7.3 Ved stiftende generalforsamling, skal 2 medlemmer vælges for 2 år, og de sidste 3 for 1 år.
Efterfølgende 2 års valg.
5.2 Afholdelse af generalforsamling, skal rettes til maj måned. (skal bare rettes til maj, fra
september.)
8.1 Regnskabsperioden, skal følge kalenderåret, (1/1) til (31/12)
11.2 Formue gives til at fremme sportslige formål i nærområdet.
b. Afstemning af vedtægter
Alle var enig om de ny vedtægter.
3. Økonomi
a. Budget
Jesper Erikstrup, gennemgår udkastet af budgettet.
Der er lavet et budget ud fra de sidste par års regnskaber, dette regnskab bliver kaldt (worst
case). Der er også lavet et budget på de nuværende medlemstal, i Fitness Fabrikken, som bliver
kaldt (Best case). Disse to budgetter sendes rundt, og der bakkes op omkring (worst case) Budget.
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4. Valg
a. Valg af Bestyrelse
Følgende er valgt.
Victor Dalby Møller
Katja Fana Gundersen
Anders Dyrby Poulsen
Laila Fredriksen
Morten Nørgård Jensen.
b. Valg af suppleant til bestyrelse
Her blev Brian Møller Madsen, valgt.
c. Valg af revisor
Her blev Dorte skyum, valgt.
5. Evt.
Forslag: flere penge til Kursus og pleje, af trænere, for deres bedrifter.

Underskrift
Dette dokument underskrives, af dirigent for bekræftelse af referatet, er udført korrekt.
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