Referat af ordinær generalforsamling i FTK
Onsdag d.14. april 2021 kl.19.00 afholdt i klubhuset (på terrassen) i FTK.
Dagsorden.
- Valg af dirigent
Preben blev valgt, rettidigt indkaldt til GF, lovligt varslet
- Bestyrelsens beretning af det forløbende år.
Jesper gennemgik året. (uploader sit skriv) Bemærkninger, Kurt og Niels siger at terrassen er
blevet rigtig fin.
Preben Lunn fortæller at lysanlæg blev lavet i 1983, vi bør søge om ny belysning via
Kalvøselskabet.
- Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Dorthe gennemgik primært afvigelser i forhold til budget. Regnskabet blev godkendt, ingen
bemærkninger
- Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag
- Forlæggelse til godkendelse: budget, handlingsplan. Budget nedjusteret lidt grundet corona,
men ellers har vi lagt tallene tæt på året før. Udgifter til træner er hævet for at vi kan bruge Leo
som vi er meget glade for om vinteren også. Vores del af overdækning bliver først betalt i år.
- Valg af medlemmer til klubbens bestyrelse og af bestyrelsessuppleanter.
- 3 bestyrelsesposter er på valg. (Christian, Dorthe og Jesper)
- Jesper ønsker genvalg som næstformand for en etårig periode.
- Christian og Dorthe ønsker ikke genvalg.
Andre forslag til bestyrelsen: Tage Mulvad 2 år, Kurt Andresen 2 år, Peter Jensen 2år, Kenneth
Pedersen (suppleant) og Torben Dyrvig (suppleant)
- Valg af maksimalt 4 medlemmer til seniorudvalg.
Det overlades til den kommende seniorformand
- Valg af maksimalt 4 medlemmer til juniorudvalg.
Det overlades til den kommende juniorformand

- Valg af revisor til at revidere klubbens regnskab for det løbende regnskabsår og valg af
revisorsuppleanter. Preben Lunn og Jette Christensen
- Eventuelt
Lis minder os om aktiv fritid.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen
senest d.7 april. 2021.

Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret som følger:
Bestyrelsespost:
Formand
Næstformand
Seniorformand
Juniorformand
Sekretær
Kasserer
Banemand
Suppleant
Suppleant

Navn:
Kurt Andresen
Jesper Friese
Tage Mulvad
Klaus Koefoed
Jette Høst
Peter Jensen
Henning Skov
Rasmussen
Torben Dyrvig
Kenneth Pedersen

Periode:
2 år
1 år
2 år
1 år
1 år
2 år
1 år

Mail adresse:
kua1@livedk
friese@email.dk
tage.mulvad@gmail.com
klaus.kofoed@gmail.com
jettehost@hotmail.com
jensen@pedal.dk
asgaard43@hotmail.com

2 år
2 år

tody@mail.dk
4045 1419
Kpedersen.kp@gmail.com 2362 7821

Jette sender mail med referat samt mødeindkaldelse for næste bestyrelsesmøde.

Telefon:
4030 5860
4045 2574
5194 3600
5164 0685
2172 0770
2993 4253
2483 6943

