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Velkomst af Elsebeth Ulnits 

1. Mikkel er dirigent og Nini referent. Dagsordenen er godkendt. 

2. Elsebeth - vedhæfter sin beretning. Ingen kommentar - godkendt beretning. 

3. Revisor Thomas fremlægger regnskabet. Vigtige sider, side 6 og 8. Ca. 140.000 kr. i overskud. Regnskabet 
er i år mere specificeret ud. Individuelle regnskaber for hvert arrangement er et stort ønske, så det er 
nemmere, at lave årsregnskab, og budget. En hurtig gennemgang af regnskabet. 

Spørgsmål: Gistruphallen om den er færdigbetalt. Hallen er færdig betalt - kontant betaling. 

Ungdomsafdelingens udgifter er steget - hvor har pengene ligget før, pengene er blevet specificeret mere 
ud, så vi har fået et mere reelt billede af hvad pengene er brugt til. 

Mogens fortæller om Intersport, Bredgade. Som sponsor giver de 60.000 kr. om året i sponsorindtægter til 
foreningen og 35.000 kr. til ungdomsturneringen. Det er en kontrakt på 5 år. Opfordrer alle til at købe deres 
ting derinde. 

Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen 

4. Ingen indkomne forslag 

5. Formand - Elsebeth er villig til genvalg - Elsebeth genvalgt som formand 

Herreseniorrepræsentant - Mikkel er villig til genvalg - Mikkel er genvalgt 

Sekretær/menigt medlem - Martin Saxtoft er valgt 

Nøvling Turneringsrepræsentant - Maibritt er villig til genvalg – Maibritt er genvalgt 

Materialerepræsentant - Accepteres at Anita bliver spurgt om hun vil genvælge – Anita vil gerne forsætte -
genvalgt 

Revisor - Thomas genvalgt 

Revisorrepræsentant - Martin Pedersen valgt 

6. Elsebeth fortæller om vores 75 års jubilæum. Inger, Mette, Elsebeth og Nini er med i jubilæumsudvalget. 
Plakater er hængt op i Gistrup, Klarup, Nøvling og Storvorde. 

18.marts 2014 er vores jubilæumsdag - reception. 



25.april er ungdomsafslutning. 

26.april 75 års fest - åben for alle. 

Temaet er 70'erne. 

Ulrik Wilbek kommer den 29.august. 

 

Ikke flere kommentar og bemærkninger. 

 

Generalforsamlingen er slut kl. 19.52.   

22 fremmødte - blanding mellem forældre og medlemmer. 


