Ordinær generalforsamling i Svendborg Senior Idræt mandag den 26. februar 2018, kl. 14.00 i
Borgerforeningens Guldsal, Ramsherred.
Der var mødt 171 med stemmeret
Dagsorden 1. Valg af dirigent.
Formanden bøde velkommen og foreslog Ove Boenæs som dirigent, Ove blev enstemmigt valgt
Dirigenten kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor kan gennemføres i
overensstemmelse med foreningens vedtægter
2. Formandens beretning.
Formanden gennemgik året begivenheder i foreningen, beretningen kan læses på SVSI hjemmesiden.
Beretningen taget til efterretning.
3. Revideret regnskab til godkendelse.
Churt gennemgik det reviderede årsregnskab.
Årsregnskabet taget til efterretning.
4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 12.2.2018).
Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
5. Forslag til:
a. Budget for 2018: Churt gennemgik bestyrelsens budget for 2018.
b. Medmedlemskontingent for 2019. Der er ikke planer om at hæve kontingentet for 2019.
6. Valg af formand. (Formanden er ikke på valg)
7. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen udvides i år med 1 medlem til 7 medlemmer ekskl. formanden. Alle valg
gælder for 2 år således, at der vælges 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. (På valg er Churt
Pedersen, Bernt Koch og Bjarne Jørgensen. Churt og Bernt modtager ikke genvalg).

Valgt til bestyrelsen: Stinne Tram, Hanne Rasmussen, Jørgen Sand blev alle valgt med akklamation.

8. Der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, indgår
vedkommende i det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode. (Nuværende 1. suppleant, Stinne Tram, stiller
op til bestyrelsen og nuværende 2. suppleant, Pia Bach Sørensen, er villig til genvalg).
Valg til 1.suppleant: Erwin Winter valgt
Valg til 2. suppleant: Pia Bach Sørensen, valgt

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Revisor Bjarne Petersen og Erling Knudsen samt revisorsuppleant,
Steen Warming, er villige til genvalg). Alle personer genvalgt.
10. Eventuelt.
Hans Ulrik tog afsked med 2 afgående bestyrelsesmedlemmer og takkede dem for deres indsats i foreningen,
Churt Pedersen og Bernt Koch.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Hans Ulrik takkede for fremmødet og den gode stemning.

Referent: Aage Nykjær Jensen.

Underskrevet af dirigenten.

Ove Boenæs

________________

