Referat fra den ordinære generalforsamling i

Lellinge Idrætsforening
afholdt den 27. februar 2018 kl. 19:30 i klubbens lokaler.

Formanden Morten Egeskov bød de 16 fremmødte medlemmer velkommen.
1. Valg af dirigent.
Herunder blev Torben Ellegaard valgt.
Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke
var sket rettidigt idet opslaget var for sent i avisen, men da der både har
været opslag via Facebook samt på A-standere placeret i byen blev
forsamlingen spurgt, om man havde indvendinger mod mødet.
Da det ikke var tilfælde blev generalforsamlingen gennemført.
2. Valg af stemmetællere.
Herunder blev Helge Pedersen og Jørgen Sigersen valgt.
3. Formandens beretning.
Herunder skal fremhæves den fortsatte succes for gymnastik, som nu udgør
mere end halvdelen af klubbens ca. 250 medlemmer. Især børne og unge
holdene har stor fremgang i år.
Fodbold afdelingen fastholder medlemstallet.
Badminton har en mindre tilbagegang, mens flere spiller petanque.
Multihuset er imødeset med store forventninger og vil blive en tiltrængt
fornyelse mht. lokaler og som samlingssted.
Morten takkede trænere og ledere for indsatsen i året.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Kommentarer under dette punkt:
Ulla Nygaard gav derefter den seneste status omkring multihuset.
Esther forelagde ønsker vedrørende mulig placering af kommende petanque
baner.
4. Kassereren fremlægger regnskab og budget og formueforhold.
Henrik Borré gennemgik foreningens regnskab i hovedtræk.
Årets resultat, kr.1178, fremkommer hovedsagelig fra den store tilgang til
gymnastikafdelingen. Der var for 2017 budgetteret med et underskud på ca.
kr. 20.000.
Foreningens formue udgjorde pr. 31.12.2017 kr. 250.342.
Regnskab og budget blev derefter godkendt af forsamlingen.
Det endelige regnskab kan ses på www.lellingeif.dk.

5. Indkomne forslag.
a) Bestyrelsen søgte accept fra generalforsamlingen om at kunne disponere
over foreningens formue i forbindelse med etablering af det nye multihus.
Dette udløste en diskussion som medførte følgende formulering:
Bestyrelsen bemyndiges til i år at disponere over 50% af formuen pr 31/12
2017 i forbindelse med etablering af multihuset.
b) For at være mere tidssvarende havde bestyrelsen fremsat ønske om en
vedtægtsændring i forbindelse med netop indkaldelse til
generalforsamlingen. En omformulering af §4. Som begrundelse, at man nu
benytter internet, e-mail, Facebook og lokale opslag.
Den foreslåede omformulering af §4: ”Indkaldelse til generalforsamling skal
ske via offentlig tilgængelige medier senest 14 dage før
generalforsamlingen” blev derefter vedtaget.
Kommentarer:
Torben Ellegaard foreslog at bestyrelsen gennemlæste foreningens
vedtægter med henblik på en revision da disse ikke har været ændret i en
længere årrække.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Morten Egeskov (genvalgt)
Peter Friis (genvalgt)
Henrik Hermansen (genvalgt)
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
Anja Borré og Kitty Mortensen
8. Valg af 2 revisorer for 1 år
Torben Ellegaard og Jonas Erikstrup modtog genvalg
9. Valg af 1 revisorsuppleant
Der kunne ikke findes en revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
a) Ulla fortalte om seneste netværksmøde afholdt i lokalarkivet på skolen.
b) LIF opfordres til at deltage i store rengøringsdag som afvikles den 22/4.
Her vil man skulle gå og rydde skrald som er smidt i naturen
c) Hvad gør vi (LIF) for de unge. Ideer tilbagemeldes senest den 19/3 til
næste netværksmøde.
d) Ønske om at LIF og andre søger om reetablering af sti ved
savværksgrunden. Den er opkørt og ikke særlig fremkommelig.
e) Vigepladserne ved Bakkeledet bliver misbrugt som affaldsplads.
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