Budo Næstveds ordinære generalforsamling 2020 jf. vedtægternes § 13, onsdag d. 15 Juni 2020 kl 19:00
Sted: Marinebuen 7, 1sal 4700 Næstved

Helene Jæger skriver referat.

1. Valg af dirigent.
Anders Flensborg er valgt som dirigent

2. Formandens beretning.
Formandens beretning er godkendt

3. Kassereren forelægger revideret regnskab.
Regnskab er godkendt

4. Behandling af indkomne forslag.
4a. Godkendelse af vedtægts ændringer Se billag
Vedtægtsændringer godkendes. Der anbefales, at vedtægterne bliver tjekket af eksempelvis DGI inden
næste generalforsamling for at sikre os, at de er fyldestgørende.

5. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Formand Holger Madsen Ej villig til genvalg

Følgende ønsker at stille op til formandsposten: Sean Littlewood (Jiu-Jitsu) Opstiller
-

Sean Littlewood vælges som ny formand

Bestyrelsesmedlem Jakob Møller (Jiu-Jitsu) Ej villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Benjamin Brylle (Systema) Ej villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Sara Lund (Jiu-Jitsu) Villig til genvalg
-

Sara Lund genvælges til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Anders Juul Flensborg (Jiu-Jitsu) Opstiller
-

Anders Juul Flensborg vælges som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Niels Eriksen (Systema) Opstiller Valgt
-

Niels Eriksen vælges som medlem af bestyrelsen

Ikke på valg: Kassere Helene Jæger (Jiu-Jitsu)
6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Henrik Jensen (Systema)
-

Henrik Jensen genvælges som suppleant til bestyrelsen

Marianne (Aikido)
-

Marianne Kullmann er valgt som suppleant til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisor suppleant.
Revisor: Claus Larsen Revisor
-

Claus Larsen er genvalgt som Budo Næstveds revisor

suppleant: Jonas Olsen
-

Jonas Olsen er genvalgt som Budo Næstveds revisorsuppleant

8. Valg/nedsættelse af udvalg. Forslag modtages gerne
Julefrokost: Heidi (jiu jitsu) vil gerne stå for fællestræning i forbindelse med julefrokost. Stine (Systema) vil
gerne stå for at fastlægge dato og booke restaurant (Anders jiu jitsu hjælper)

9. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag udover forslag til vedtægtsændringer, se punkt 4a.

10. Eventuelt.
-

Kamilla (judo) tildeles den første årlige vandrepokal for sit store engagement på judo junior-holdet.
Da Claus trådte tilbage som instruktør trådte hun til uden tøven og videreførte junior-holdet
Vi søger en judo-træner til junior-holdet. Eiki hjælper indtil videre
Helene får en blomst og chokolade for at hjælpe til med at informere juniorer i forbindelse med
Corona
Der skal tjekkes op på hvem andre, der bruger dojo’en og hvordan de behandles/rengøres
Gave til Claus – 50 års jubilæum + stopper som træner
Ansvar for hjemmeside + facebook overgår til Anders i bestyrelsen

