Generalforsamling i Kolding Fritidsforening d. 18‐11‐2015.

1) Valg af dirigent:
‐ Thorkild Høst blev enstemmigt valgt til dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var
varslet efter gældende vedtægter og således lovlig.

2) Formandens beretning:
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år:
Regnskabet blev gennemgået punkt for punkt, og godkendt uden kommentarer.

4) Behandling af eventuelt indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

5) Fastsættelse af kontingent:
Kolding Lystbåde Havn har stillet som krav at kontingent niveauet hæves til samme niveau som de
andre klubber på havnen.
Der blev derfor fra bestyrelsens side stillet forslag om at hæve det nuværende kontingent fra 350
kr. p.a. til 500 kr. p.a.
Dette gav et par spørgsmål omkring baggrunden for dette, da Kolding Fritidsforening er en sund
klub med en sund og god økonomi.
Bestyrelsen var enig der i, men kunne omvendt godt forstå, hvorfor K.L.H. ville have niveauet
ensrettet, og anbefalede det nye kontingent på 500 kr. p.a.
Der blev også talt om en differentiering af kontingentet til pensionister evt. halv pris. Der er ingen
aktuelle planer om dette, men Bestyrelsen ville kigge på det.
Der var oppe at vende, hvad den øgede egen kapital i Foreningen skulle bruges til, og der var
udbredt enighed om flere arrangementer, ville være en god idé til den kommende sæson.
Kontingent forøgelsen til 500 kr. p.a. blev godkendt med stort flertal.

6) Valg af formand ulige år:
Henrik Jensen var på valg, og blev enstemmigt valgt til formand.

7) Valg af kasserer lige år:
Kasserer Anni Povlsen ønskede at træde ud af bestyrelsen, men ville gerne fortsat hjælpe med
posteringer og regnskab.
Som ny kasserer og bestyrelsesmedlem blev enstemmigt valgt Paulo Nielsen.

8) Valg af den øvrige bestyrelse:
Verner Pedersen var på valg og ønskede genvalg. Han blev enstemmigt valgt.

9) Valg af suppleanter til bestyrelsen:
John Hansen var på valg og ønskede genvalg. Han blev enstemmigt valgt.

10) Valg af revisor samt 1 revisor suppleant:
Mogens Jensen var på valg og ønskede genvalg. Han blev enstemmigt valgt.
John Hansen blev enstemmigt valgt som revisor suppleant, med den anmærkning at skulle han
træde ind i bestyrelsen, ville han ikke kunne være revisor suppleant samtidig.

11) Eventuelt:
Flere havde oplevet en ekstra regning fra Danske Tursejlere, med begrundelse af at de ikke var
medlemmer af en Forening. Kolding Fritidsforening er medlem af danske Tursejlere, bestyrelsen
tager fat i Danske Tursejlere ang. Dette.
Der var ønske om en telefonliste over medlemmerne, bestyrelsen kigger på dette.
Broen i Elvighøj vil fortsat i 2016 kunne benyttes af medlemmer af Danske Tursejlere.
Der blev forslået en oprettelse af flere udvalg, som fest udvalg, klubhus ansvarlige, aktivitets udvalg
etc. Der var positiv stemning for dette.

