
                                                                                                                                   

 

Generalforsamling 
Halbestyrelse tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.30 

i Ramsøhallens cafeteria 

                       . 
 

1. Valg af dirigent: Walther Østerstrøm.  
Ingen bemærkninger om at det er bestyrelsens beretning og ikke formandens beretning 
Halforsamlingen er i år ikke afholdt i den 3. måned efter regnskabsåret afslutning, da 
den afholdes i 4. måned. De fremmødte godkendte dette. 

.  
2. Formandens beretning – se sidste i referatet. Godkendt. 

 
3. Fremlæggelse til godkendelse af regnskabet for det sidste afsluttede regnskabsår. 

Regnskabsåret 2016 var hallen delvis kommunaliseret.  
Andre indtægter er udlejning af hallen til f.eks. Gadstrup Billard og Gadstrup Motion. 
Der er i el udgifterne en del bygge el som bliver refunderet. Det er omkring 50.000,- kr. 
for 2017 og samme beløb i 2018.  
Cirka 150.000,- kr. af overskuddet skyldes at vi ikke har haft primær drift på hal 2 samt 
opsparing til finansiering af nyt gulv. Alle tal for 2017 er uden moms. 
 

4. Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende 
regnskabsår.  
Bemærkninger: Varmen er for begge haller i forhold til regnskabet for 2017. Volleyudstyr 
(50.000,- kr.) bliver udskiftet i 2018 i stedet for 2019.  
Der bliver underskud på driftsbudget som tages af overskuddet, da det bliver brugt til 
investeringer nu hvor hal 2 er indviet samt mindre små investeringer. 
Godkendt. 
 

5. Indkomne forslag: Der er ikke kommet nogen forslag 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 
- Søren Tofte er på valg og blev genvalgt 
- Suppleant Edgar er på valg og blev genvalgt 
 
De fremmødte på generalforsamlingen giver bestyrelsen myndighed til at finde et 
bestyrelsesmedlem, der sidder for i 1 år, da det ikke lykkedes at finde en i stedet for 
Hans Kurt 

 
           Vinni takker for et godt møde og håber på et godt fremmøde til de kommende møder. 
           Der er blevet snakket om at holde generalforsamling på en anden måde end den   
           sædvanlige evt. sammen med enten GIF eller de andre afdelinger. 
 

7. Generalforsamling 2019 
Torsdag den 21. marts kl. 19.30. Husk formøde kl. 18.30 

 

Referent: Susanne Skjold Petersen 

 


