Jernbanens Sportsklub
Fredericia
Generalforsamling

Medlem af:
DJF * FFFIF * DGI Vejle Amt
Fredericia den 05-02-2016.

Referat fra Generalforsamling afholdt
Mandag den 01.02.2016
Kl 19:00 i klublokalet
Ref: Per Hedemann Mikkelsen.
1. Valg af dirigent
Henrik Frederiksen
2. Valg af stemmeudvalg
Pernille Skovrup
Ejnar Skovrup
3. Formandens beretning
Året er gået som det plejer, dog er kegle afdeling udgået. Jeg har haft rigtig god
hjælp fra Bo Vennike, da mit valg som formand var en midlertidig løsning.
Beretningen godkendt
4. Afdelingernes beretning
Badminton:
Der er mange ude og spille, og nogen gange er der mere end 2 baner i gang, og
det går godt i afdelingen.
Der er badminton hver Tirsdag mellem Kl 15 og 17.
Billard:
Vi er mellem 3 og 6 mand hver gang, det går bedre end tidligere.
Dart:
Vi har en rigtig fin afdeling her i kælderen. Vi spiller noget der hedder 501. Vi har 3
hold, og et hold skal mindst være 4 mand/kvinder, og normalt er vi ca 6 til 7 på hvert
hold.
Vi er ca. 18 medlemmer.
1 hold ”Lige til” fik en flot 2 plads i turneringen, og ”holdet ”remisen” blev nr. 3, og
holdet ”Harry Bahnsen” blev anden sidst.
I 2016 forventes det at vi stiller med 2 hold, da der er mange der har skiftehold.
Skydning :
Vi er blevet 6 flere i løbet af en måned, så vi er 16 mand /Kvinder der skyder hver
Torsdag.
Vi har renovering af lokalerne i billard, ved skydebanerne samt toilet.
Vi afventer politiet til godkendelse af skydebanerne som vanligt.
Svømning:
Det går rigtigt godt, vi er ca 10 til 12 stykker og dem der kommer er meget trofaste.
Formand:
Ejnar Skovrup

Kasserer:
Ib Jakobsen
Giro: 801 2350
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Der er kommet 5 nye medlemmer.
Billetter kan hverves ved Henny Nielsen.
5. Regnskab ved kassereren
Regnskabet blev gennemgået, og kasseren kunne fremvise at vi har et lille
overskud.
Regnskabet blev godkendt.
Der blev besluttet at der efterfølgende skulle undersøges stigningen i beløbet for
regningerne modtaget for badminton.
6. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
7. Valg.
a.
b.
c.
d.
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Formand
Næstformand
Kassere.
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
1. suppleant
2. suppleant
1. revisor.
2. revisor
revisor suppleant
Fanebærer

Ejnar Skovrup valgt.
Per Mikkelsen (modtager genvalg)
Ib Jakobsen valgt
Kenneth Kalbæk (Modtager genvalg)
Hardy Nicolejsen (ikke på valg)
Vacant (ikke på valg)
Pernille Skovrup valgt.
Henny Nielsen. (Modtager genvalg)
Arne Ring (ikke på valg)
Henrik Frederiksen.
Hugo Hørlyck (Modtager genvalg)

8. Uddeling af hædersbevisninger
Der er ikke indstillet nogen til hædersbevisninger.
Det blev aftalt at hædersbevisningerne var vigtige og vil tages op på næste
bestyrelsesmøde, så der kommer struktur på dette.
9. Eventuelt
Hjemmesiden bliver løbende opdateret og alle input er velkomne.
Der vil i løbet af Marts måned blive lavet en promo video fra klubberne og den vil
blive kædet til flyers med QR kode til handelsskolen, ETC, Gymnasium m.fl.
Der blev snakket om hvordan vi i fremtiden kan hverve medlemmer til bestyrelsen.
En ide var at hver afdeling måske skulle stille med en kandidat.
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