Støtteforeningen
”Ishøj Karate Klub”

Generalforsamling onsdag d. 20. marts 2019

Med følgende agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent og referent
Formand og kasserer beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
Fastsættelse af kontingent
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Valg af formand (vælges på ulige år)
Valg af kasserer (vælges på lige år)
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent
Peter blev valgt som referent. Jon blev valgt som dirigent.

2. Formand og kasserer beretning for det forløbne år
Michael og Allan gennemgik beretning for 2018. Under et blev der fortalt om de aktiviteter
støtteforeningen har været involveret i, hvilket for de flestes vedkommende er de samme aktiviteter, hvor
foreningen har brugt penge.
I forhold til året der er taget hul på, så vil vi være involveret i:
-

Sommergraduering.
Træningslejr i slutningen af august (Sted ligger ikke fast).
Sociale arrangementer. Biograftur, drive in bio mm. Hjælp til aktiviteter til holdene. Ikke mindst at
hjælpe til med at bruge de penge, der er reserveret til alle hold via Ishøj Karate Klubs budget.
Julegraduering.

Det budskab affødte en del tilbagemeldinger. Anne opfordrede til, at vi gør mere ud af at promovere
Støtteforeningen. Der burde have været tegnet flere medlemskaber til julegradueringen og julefesten.
Carsten udtrykte ønske om tilstedeværelse ved breddestævner, så foreningen er synlig. Bankospil på
busture blev nævnt som forslag.
Michael anerkendte tilbagemeldingerne, og fortalte om yderligere aktiviteter, der skal gøres noget ved i
løbet af året. Herunder facebook der skal trimmes upåagtet om vi snakker om klubben eller
støtteforeningens facebook profil. Der skal ligeledes findes en ny tøjleverandør. Carsten supplerede med, at
der er igen er behov for en ny træningsdragt. Inddragelse af sponsor til at holde udgifterne nede
accepteres. Klicheer til tøjet ejes af os, og skal blot videre til en ny leverandør.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
Allan forelagde regnskab, hvilket ikke affødte mange kommentarer. Pengene er overordnet brugt på sociale
aktiviteter herunder træningslejr, graduering, lotterigevinster med mere.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingent er uændret.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand (vælges på ulige år)
Michael blev genvalgt.

7. Valg af kasserer (vælges på lige år)
Bestyrelsen i Støtteforeningen har efter seneste ekstraordinære generalforsamling konstitueret sig. Her er
Allan blevet valgt til kasserer. Dette valg formaliseres på dagens generalforsamling, således at Allan nu
officielt er valgt som kasserer.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Anders (næstformand) blev genvalgt.

9. Valg af revisor
Jon K. Povlsen blev valgt som revisor.

10. Eventuelt. Carsten minder om, at vi bør søge legater og fonde. Michael svarede, at vi faktisk har
været fremme i skoene og har hentet legathåndbogen digitalt på biblioteket.
Generalforsamlingen blev afsluttet med et tak for god ro og orden.

