Ordinær generalforsamling SBK
tirsdag d. 5.2.2008.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg af formand, i lige årstal.
7. Valg af den øvrige bestyrelse, 2 medlemmer.
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Valg af udvalg.
11. Klubbens bestyrelse skal være repræsenteret i samtlige udvalg.
12. Eventuelt.
Ad 1)
Niels Hansen ensstemmigt valgt.
Ad 2)
Formand Rickard Lindquist aflagde beretning. Ingen bemærkninger til denne, ud over at idet Rickard takkede af som formand
efter 5 år på posten, blev han tildelt rødvin for sin store indsats.
Ad 3)
Birte fremlagde regskabet for 2007, der blev godkendt og accepteret, ligeledes gjaldt for budget 2008 som Rickard fremlagde
uden at der blev gjort indsigelser på nogen punkter, herunder bebudet kontingentforhøjelse som anført i appendix.
Ad 4)
Budget 2008 og ny kontingentfastsættelse vedtaget.
Ad 5)
Ingen indkomne forslag.
Ad 6)
I lige årstal vælges formanden. Da Rickard havde bebudet sin afgang var der dermed en ledig post i bestyrelsen. Bestyrelsen
havde indstillet Christian Kjær Ravens til hvervet og der var ingen andre kandidater. Valgt blev Christian Kjær Ravens for en 2årig periode.
Ad 7)
Til bestyrelsen i øvrigt var der 2 medlemmer på valg, næstformand Morten Braae Nielsen og kasserer Birte Pedersen, der begge
genopstillede. Begge blev genvalgt uden modkandidater.
I stedet for sekretær Christian Kjær Ravens trådte Henrik Thomsen ind i bestyrelsen.
Ad 8)
Som suppleant for bestyrelsen blev valgt Hans Dideriksen.
Ad 9)
Som revisorer for sæsonen 2008 tog Rickard Lindquist og Tage Hansen imod valg.
Ad 10)
Der blev rapporteret fra samtlige udvalg. Med undtagelse af klubhusudvalget, hvor Gunner Pedersen erstattes af Niels Hansen,
fortsætter alle uændret.
Ad 11)
Der findes ikke bestyrelsesmedlemmer i alle udvalg. Det har generalforsamlingen accepteret.
Ad 12)
Eventuelt: Der blev ikke rejst emner til diskussion under punktet eventuelt.

Ref: Christian

Appendix

Oversigt over kontingentbetaling ved medlemskab af SBK

2007

2008

Junior

450

500

Passiv

400

450

Aktiv

800

850

Familie

925

975

1. barn (familie)

230

250

2. barn (familie)

120

150

