Generalforsamling Budo Næstved d.19.03.18
1) Valg af dirigent (og referent)
- Camilla Eriksen (og Sara Lund)
2) Formandens beretning
- vedhæftes
3) Kasséren forelægger revideret regnskab
- Godkendt og vedhæftes
4) Behandling af indkomne forslag
- Ingen nye forslag
5) Valg af bestyrelse
- På valg var:
Holder Madsen, genvalgt som formand
Henrik Jensen, genvalgt som menigt medlem
Sara Lund, genvalgt som menigt medlem
Benjamin Hansen, valgt ind som menigt medlem
(Kasséren er ikke på valg i år, derfor fortsætter Helene Jæger som konstitueret kassérer)
6) Valg af bestyrelsessuppleanter
Tobias Vang og Jacob Møller er valgt ind som suppleanter
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
Claus Larsen, genvalgt som revisor
Jonas Olsen, genvalgt som revisorsuppleant
8) Valg/nedsættelse af udvalg
Eiki Ishizaki og Alberte Hansen er valgt ind som festudvalg
9) Eventuelt
- Forslag til at vi tilbyder kage, kaffe, sandwich eller lignende til næste generalforsamling for at
tiltrække folk til at deltage fremover. Herunder tilmelding så vi har et overslag hvor mange der
tiltænker at deltage. Evt også finde et andet mere passende lokale at holde mødet i.
-

Judo har besluttet at deltage i flere turneringer i kommende år

-

Claus ønsker en total liste af medlemmer, således han bedre kan administrere regnskabet.

-

Klubben skal gøres mere synlig/promoveres yderligere for at tiltrække flere medlemmer.
Forslag til dette:
- Der er i gang med at blive lavet en video for jiu jitsu, som mangler blot mangler redigering.
Måske dette også kunne arrangeres for de andre stilarter.
- Evt poste flere billeder og få flere nyheder på den offentlige facebook side. (Hvis i har nyheder
eller billeder som skal deles på denne, så skriv til Benjamin Hansen, som er administrator på
siden.
- Forbedre/forny budoens hjemmeside
- Lave en liste med hvem der har hvilke ”roller” i klubben. Denne liste skal opdateres/deles ca
hvert kvartal
(Flere forslag modtages gerne)

