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1: Valg af dirigent.
Marie Straarup Meister blev valgt.

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt saint at der var fremm¢dt

20 A-medlemmer med i alt 22 stemmer.

2: Valg af stemmeudvalg.
Keld Borup blev valgt.

3: Bestyrelsens beretning for det foregaende ar.
Formanden fremlagde en kort beretning, som i hovedpunkter er neevnt herunder:

•

Badvognen er blevet ferdig. Arbej.det er blevet udf¢rt af medlemmer. Tak for det.
Bfdvognen bliver malet ferdig til pligtarbej.det.

•

Specielt Nordbroen skal huske dobbeltfort¢jningerom vinteren. Det erforsikringsselskabet, der

kreever det.
•

Vindueri klubhuset mod vandetskal skiftes inden lcenge.

Pia J¢rgensen havde et enkelt sp¢rgsmal til dobbeltfort¢jningerne. Hun henviser til at dette ogsa star i

foreningens ordensregler.
Der var ingen andre sp¢rgsmal til beretningen, sa den er taget til efterretning.

4: Forelaeggelse af regnskab for det forl¢bne ar til godkendelse saint budget for det indevaerende ar.
S¢ren S¢rensen naevnte indledningsvis at:

•

Detgenereltgargodt med ¢konomien.

S¢ren fremheevede dog i forhold til budgettet, at:
•

Elpriserne, der pt. er pa over3 kr./kwh, kan blive etfremtidigt problem.
Dog far vi et fornuftigt tilskud til vores el-forbrug fra vores solceller.

•

Hvisvinduerne bliver lavet i dette regnskabsar, sa bliverdet budgetterede overskud nok

na9rmere et "o"
Hans Rasmussen havde et sp¢rgsm£I om de stigende grundskatter. S¢ren forklarede, at de er steget

fordi omradet er blevet af-fredet. Stigningen skete sidste ar og er medtaget i budgettet for 2022.
Der var ingen andre sp¢rgsmal til regnskab og budget, sa regnskabet blev godkendt og budgettet er
taget til efterretning.

5: Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6: Valg af formand. Finn Olsen modtager genvalg. Finn blev genvalgt.

7: Valg af €t bestyrelsesmedlem.
Allan Nielsen modtager ikke genvalg. Marie Straarup Meister stiller op. Marie blev valgt.
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8. Valg af 6n suppleant til bestyrelsen.
Kenny Olsen modtager genvalg. Kenny blev valgt.

9: Valg af to revisorer saint €n revisorsuppleant.
Revisor, Kaj. Olsen modtager genvalg. Kaj blev valgt.

Revisor, Morten May modtager genvalg. Morten blev valgt.
Revisorsuppleant, Jim M¢ller Hansen modtager ikke genvalg. Morten J¢rgensen stiller op og blev valgt.

10: Valg af broformand / formeend.
Lars Dahlsen modtager genvalg. Lars blev valgt som broformand pa Sydbroen.

Morten May stillede op og blev valgt som broformand pa Nordbroen.

Broformeendene indkaldes til et af de kommende bestyrelsesm¢der for at fa en gennemgang af de
opgaver, der forventes lost.
11: Valg af udvalg.
•

Aktivitetsudvalg:

Kun Lasse ¢nskede at fortsaette i udvalget.

Paw, Krista og Lasse fortseetter i udvalget. Overdragelse af ¢konomi saint n¢gler foretages snarest.
•

lT-udvalg.

Rene Holm fortsaEtter som IT-udvalg.

•

Badoptagere:
De nuveerende badoptagere vil gerne fortseette.
Kenny Olsen, Mogens Mortensen, Morten J¢rgensen, Freddy Knudsen og Morten May blev
8enval8t.

13: Eventuelt.

•

Hans Rasmussen fremheevede det frivillige arbejde bestyrelsen udf¢rer og fremheevede ogsa
Flemming, som l¢bende udf¢rer mange smaarbejder for foreningen.

Formanden og dirigenten takkede til slut for god ro og orden. Formanden afsluttede med at foreningen
gav en ¢1 eller vand.

Dato:
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