Referat: STK90 generalforsamling d. 26 januar 2015, kl 18:00
Dirigent: Inge G.
Referent: Thomas T.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var ingen indkomne forslag.
Formandens beretning (Frank):
Frank berettede om året som er gået. De mange jernmænd har fyldt meget. En tak til de 4 svømmetrænere
og dem som har stået for fælles arrangementer som intervaltræning , julefrokost med mere.
Spørgsmål i forbindelse med formandens beretning var, hvordan dialogen skal være med klubbens passive
medlemmer.
Økonomi (Paul):
Regnskab blev godkendt. En del nye medlemmer er kommet til.
Kontingent fastholdes på nuværende niveau.
Spørgsmål til posten ”Aktivgruppe” som dækker tilskud til personlig træner – Jens Isbak.
Budget var en ren kopi fra forrige år.
Udvalgenes beretning (Frank):
Der blev fortalt om ekstra spinning, Julefrokost og grill komsammen

Nye bestyrelsesmedlemmer:
3 ledige pladser. Pladserne gik til Peter. E, Charly S og Tina H. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Evt.
-

-

Skal STK90 på Facebook være en åben eller lukket gruppe ? Måske synliggøre når arrangementer
kun er for medlemmer og evt. pris for ikke-medlemmer af klubben. Når der oprettes noget på
facebook så huske at informere webmaster Cai med en mail.
Opfordring til ny bestyrelse om, at udvælge et tristævne som årlig fælles klubtur.
Stk90 bliver 25 år i år – opfordring til nye bestyrelse om at overveje hvordan det kan fejres. Der
blev nævnt Mallorca tur, stable eget stævne på benene, La marmotte, klubtøj – tridragt.
Lave et klubmesterskab
Træningsweekend.
Opfordring til alle om, at ligge noget op på Facebook mht. træning osv.
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Kåring af årets trialet:
Valget faldt på Katrine Brock. Stor flittighed i træning som også har givet store forbedringer i
konkurrencerne i 2014. Dernæst altid godt humør samt arrangør af julefrokost.

Tak til Frank og Paul:
Generalforsamlingen blev sluttet af med, at sige stort tak til de 2 bestyrelsesmedlemmer som forlader
posterne. Frank Hansen som har været formand i 15 år og Paul Hansen som kasserer i 8 år. Stor klapsalve
til begge. Tak for super arbejde igennem alle disse år !
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