REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Referat af ordinær generalforsamling i Aarhus 1900 Orientering den 18. februar 2020 kl. 19.00 på Grumstolen, Grumstolsvej 48, 8270 Højbjerg.
25 fremmødte. Kim bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Jan Kølbæk blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt med frister og dagsorden
ifølge vedtægterne. Ingen af de fremmødte er i restance og er derfor alle stemmeberettigede.
2. Valg af referent
Frank Dabelstein.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Den skriftlige beretning er vedlagt (Husudvalgets beretning er opdateret ift. den beretning, der var
udsendt på forhånd).
Addenda og errata:
Hanne K: Nye forsyninger af løbetøj forventes at komme i uge 11.
Frank opretter en Dropbox fælles for hele klubben.
Jan opfordrede træningsudvalget til at arrangere færre sprinttræninger i mørke.
Beretningen blev taget til efterretning.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
Posterne blev gennemgået ved kasserer Per Clemensen.
Enkelte opklarende spørgsmål.
Godkendt med akklamation.
5. Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget
Bestyrelsens forslag til kontingent:
Senior (21-64): kr. 375,- halvårligt
Junior (-20): kr. 250,- halvårligt
Studerende på SU: kr. 250,- halvårligt
Supersenior (65-): kr. 300,- halvårligt
Familie (max 2 voksne + alle juniorer): kr. 1700,- helårligt (stigning fra 1400,- i 2019)
Passiv kr. 300,- helårligt
Bestyrelsen foreslår desuden at startpengeordningen fortsætter på følgende betingelser:
Medlemmer, der indbetaler startpenge efter følgende takster
Senior: 700 kr.
Junior (-20): 500 kr.
Studerende på SU: 700 kr.
Supersenior (65-): 700 kr.
på foreningens konto i Sparekassen Kronjylland reg. 6180 konto 5603056 senest den 1. april 2020
deltager i startpengeordningen. Dette giver følgende tilskud:

For juniorer: 100% tilskud til deltagelse i åbne orienteringsløb i Danmark for et ubegrænset beløb.
For øvrige: 100% tilskud til deltagelse i åbne orienteringsløb i Danmark for de første 1.200 kr. Herefter tilskud på 50 %.
Startpengeregnskabet afsluttes med udgangen af året.
Kontingent og startpengeordning blev vedtaget som fremsat med akklamation.
Budget for 2020 blev fremlagt og gennemgået af Per Clemensen. Bilag.
Pga. ændret kontoplan er der ingen side-by-side opstilling af regnskab og budget i år.
Budgettet blev taget til efterretning.
6. Indkomne forslag
a. Hovedrengøringen af Grumstolen foretages fremover i vores rengøringsperiode af rengøringsfirmaet Lotus Clean. Forslagsstillere: Birte og Chris.
Forslaget blev trukket. Husudvalget vil følge rengøringen det kommende år og foretage en
evaluering op til GF 21. Husudvalget vil forsøge at samle et frivilligt hold til hovedrengøring
marts 2021. Hvis det ikke lykkes, vil forslaget blive genfremsat.
7. Valg til bestyrelsen
a. Valg af formand for en toårig periode.
Kim Poulsen blev genvalgt med akklamation.
b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.
Vibeke Edsen og Frank Dabelstein blev genvalgt med akklamation.
c. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Hanne Kidmose blev valgt med akklamation.
(Per Clemensen, Randi Jensen og Hanne Gylling var ikke på valg, da de blev valgt sidste år.)
Bestyrelsen består herefter af: Formand Kim Poulsen, kasserer Per Clemensen, Randi Jensen, Hanne Gylling, Vibeke Edsen og Frank Dabelstein.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Genvalg af Henning G Jensen og suppleant Vagn Pedersen med akklamation.
9. Eventuelt
Birte: Husudvalget modtager ønsker.
Randi: Overnatning til NJ2D en ledig plads.
Hanne K: Indkøb af regntøj med logo kræver samlet bestilling.
Vibeke: rekrutteringsudvalget er i ideudviklingsfasen. Målgruppe: Uddannelsessøgende. Forhandlinger med Aarhus Adventureklub.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Specialøl til dirigent, revisor og afgående bestyrelsesmedlem Peter Østergaard.
Mødet slut kl. 21.32.
Højbjerg, den 18. februar 2020
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