Generalforsamling d 07 juni 2011 i KTK

Bestyrelsen var repræsenteret ved Annie og Søren
6 stk var mødt op udover Annie og Søren
1.
Valg af dirigent og referent
Søren

2.
Forkvindens beretning
Forkvinde fremlage årets forløb.
Jævnfør vedhæftet noter.
3.
Regnskab
Revideret regnskab er fremlagt.
Fil er vedhæftet.
Ønske om at opdele regnskabet bedre mhs til udgifter til stævner i DK og i udlandet. Hvad er stævner og
hvad er træningslejre.
Stor post til førstehjælpsudstyr : nedbring forbrug af isposer da de belaster posten
Omkostninger hjælpere opdeles i løn og bonus
Regnskab er godkendt
4.
Kontingent og opkrævningsmetode
Mini/ lille / øvet 225
Store 250
Minitalent/klubtræf/konkurrence 275
Talent/U12/U14 325

Elite 375
Begynder 150
Øvet 200

5.
Indkomne forslag
1) Vedtægter : bestyrelsesmedlemmer vælges for et år
2) Indkomne : suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsen
3) nedsættelse af et loppemarkedsudvalg er vedtaget
Jeanne, Søren, Annie, Uffe og Trine
Alt fremsendt af Søren Svan
Alt er vedtaget på generalforsamling

6.
Valg af forkvinde / mand
Annie Truelsen er valgt
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Katrine Stærkær som næstformand og udvalgsansvarlig
Luna Pultz Johansen Kasserer
Uffe Ehlers Sportschef og eliteansvarlig
Sekretær Søren Svan og TCPH koordinator
Suppleant Alberte Miller Breinholt
Suppleant Helle Høvelskov (aftales nærmere med Annie)
Søren fremsender en ny organisationsplan
8.
Valg af suppleant
9.
Valg af revisor

Nina Steiness.
10.
Eventuelt
Efterspøgelse om hvor klubbens kamera er henne. Skal vi have en fotograf når vi er ude

Miriam Facebookgrp med KTK s billeder. Miriam vil gerne have kameraret. Miriam administrator af
facebookgrp. Uffe overdrager kameraret til Miriam.
Jeanne ønsker at holde mærkedag på storehold da de er interesseret men kommer ikke til den officielle
mærkedag. Storehold afholder deres egne. Er vedtaget.
Ønske om en udendørs fotodag. Uffe ser på dette.
Trine efterspørger klubbens årshjul. Uffe fremsender en konkurrenceplan til Trine
Søren og Annie prøver at skabe et årshjul inden start af næstesæson.
Lys i kuplen og blænding er et ønske. Uffe spørger Charlottes far og tilbud på lys og Isabellas far om
blændingen. Tilbud sendes til GC brugerbestyrelse der har en pulje der uddeles af.

