Referat fra generalforsamling iAugustenborghallerne den 26. marts 20L9.
Dagsorden iflg. vedtægterne:

t.

valg af dirigent

2. bestyrelsens årsberetning
3. forelæggelse af det reviderede årsregnskab
4. orientering om budget
5. behandling af indkomne forslag
6. valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
7. eventuelt

Formanden Peter Buhl kunne byde velkommen til 22 medlemmer.
1.

valg af dirigent: Bestyrelsens forslag til dirigent var Peter Thomsen, som blev enstemmigt

valgt. Peter T. startede med at takke for valget samt oplysning om at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet med mailtil alle medlemmer den 1"6/L-19 samt offentliggørelse
januar nr. af sport og fritid.
2.

i

bestyrelsens årsberetning: Peter Buhl fremlagde beretningen for 201-8, hvor hovedpunkter
var følgende: fra selvejende institution til forening, vedtægtsændringer, sports aktiviteter,
Hallens 50-års jubilæum, 10-års jubilæum for vores ny- og ombygning, cafeteria og
mØdefaciliteter, kultursalen og andre aktiviteter, green sport facility og zerrosport,
rørskade - vedligeholdelse og investeringer, økonomi, bestyrelse og personale, tak til alle
frivillige hjælpere, sponsorer. Beretningen blev godkendt uden yderligere spørgsmål med
akklamation

3.

- skrevne

beretning vedlagt referatet.

forelæggelse af det reviderede årsregnskab: Rene' Grau gennemgik årsregnskabets
hovedpunkter og eksemplarer af hele regnskabet var fremlagt på bordet. Året sluttede
med overskud på kr. 67.599 efter overførsel af tkr.243 fra forsikringsgaranti i forbindelse
med renovering af taget på atriumgården. Der var ingen spørgsmå1, godkendt med
akklamation.

4.

5.

orientering om budget for 2019: Rene' gennemgik budget i hovedtræk, forventet med
overskud på ca. tkr.7, der kom spørgsmåltil posten andre indtægter, tallet fremkommer
bl.a. ved en ekstra messe i efteråret.
behandling af indkomne forslag: der var indkommet 2 forslag fra bestyrelsen til
vedtægtsændringer samt kontingent fastsættelse. Forslag om kontingent forhøjelse fra kr.
50,- til kr 100,- pr. 1./L-20 blev enstemmigt vedtaget. Forslag til vedtægtsændringer blev
gennemgået punkt for punkt af formanden, hovedelementet var fra institution til forening,
forslaget var i forvejen godkendt af revisor via told og skat samt SØnderborg kommune. Der
kom ingen bemærkninger eller spørgsmål fra forsamlingen og blev herefter godkendt af de
fremmødte medlemmer.

6. valg af bestyrelsesmedlemmer:

Kasper Bang Hansen, Jeanette Myllerup, Thomas Juul

Madsen samt Peter Buhl var på valg, alle 4 var villige til genvalg, der kom ikke flere forslag,
så alle 4 er genvalgt for en 2 årig periode. Desuden blev Sønderjyllands revision genvalgt
som revisor.

7. eventuelt:

Bjarne Laugesen fra MIF takkede for godt samarbejde til Erik og personalet.

Samtidig forespurgte Bjarne om en opslagstavle i hallens indgangsparti til brug for

foreningerne i hallen, havde set et eksemplar i andre haller.
Tilsidst takkede Peter Buhl Peter Thomsen for dirigent arbejdet samt en tak til de fremmødte
med lemmer

for deltagelsen i generalforsamlingen.

Referent: Marianne Høi

Dirigent: Peter Thom
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