Referat af Generalforsamling i Open Hand Kungfu
29. marts 2016
Deltagere:
Brian Ustrup, Maria Ustrup, Renny Kunkel, Ulla Kunkel, Maj la Cour, Hannah la
Cour, Louise Kunkel
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til
godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag, herunder ændringer af vedtægter.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Emne
1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent:
Renny

Referent: Ulla

Formanden startede med at byde velkommen til GF. Dirigenten konstaterede, at GF
er rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.
(Bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse og til vedtægtsændringer har ikke
været sendt ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen til GF, så
medlemmerne har ikke har mulighed for at læse og forholde sig til det på forhånd.)
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:
Formanden gav en beretning for 2015, hvor foreningen blev startet i efteråret 2015.
Der er pt 29 aktive medlemmer og 4 passive medlemmer. Yante fra Tyskland
forventes at komme til Frederikssund i ca. uge 29 – der planlægges nogle
aktiviteter for medlemmerne i den forbindelse.
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne
år til godkendelse:
Der blev udleveret et regnskab med et underskud. Indtægter 0 og udgifter for
1419,16. Dermed er underskuddet -1419,16 kr. (Til info er saldo ca. 4000 i
slutningen af marts 2016.)
(Regnskabet har ikke været forelagt for bestyrelsen inden GF, og regnskabet har
dermed ikke været diskuteret eller er godkendt i bestyrelsen).

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til
godkendelse:
Budgettet blev godkendt. Der blev talt om, at det er et meget sårbart budget, men
det kan næsten ikke undgås i en nystartet forening.
(Budgetforslaget har ikke været forelagt for bestyrelsen inden GF, og budgettet har
dermed ikke været diskuteret i bestyrelsen).
5. Fastlæggelse af kontingent:
Det foreslås, at kontingentet ændres fra 700 til 750 pr. sæson (der er 2 sæsoner på
et kalenderår). Såfremt indmeldelse sker efter 1/4 eller 1/11 betales kun halvt
kontingent for den pågældende sæson. Udgift til obligatorisk T-shirt skal dog
afholdes af medlemmet udover kontingent.
Forslaget blev vedtaget.
6. Behandling af indkomne forslag, herunder ændringer af vedtægter:
Under § 2 tilføjes følgende:
Alle medlemmer og besøgende i foreningen træner og modtager undervisning
på eget ansvar. Foreningen påtager sig ingen erstatningspligt for genstande
eller skader pådraget under træningen i foreningen.
Under § 2.2 tilføjes følgende:
For en person, der er fyldt 15 år, og som ønsker en prøvetræning eller
indmeldelse, eller for et eksisterende medlem, kan foreningen udbede sig af
personen at få forevist en privat straffeattest. Straffeattesten skal forevises
senest 14 dage efter udstedelsesdatoen.
Under § 3 tilføjes følgende:
Studerende, lærlinge og pensionister eller tilsvarende, der er
selvforsørgende, kan ansøge om betaling af halvt kontingent. Dog betales Tshirten til fuld pris. Ansøgningen sker til kasseren.
Derudover blev der i vedtægterne rettet stave- og slåfejl, som ikke ændrede i
sætningernes betydning.
Alle forslag blev vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
Bestyrelsesmedlemmer valgt:
Maj la Cour
Renny Kunkel
Ulla Kunkel
Suppleant:
Rikke Hjort
(Der var ikke andre, der ønskede at stille op som suppleant, og det blev besluttet,
at det var nok med 1 suppleant).
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Forslag:
Brian’s mor: Hanne Thorsen
Otto Vinther Christensen
Otto Vinther Christensen blev valgt

9. Eventuelt:







Maria påtænker at melde sig på et regnskabskursus
Haltider som er sendt i høringsforslag for 2016/2017:
 Tirsdag 17 – 19 Ådalens Skole Syd Drenge salen
 Onsdag 19 – 21 Ådalens Skole Syd Pige salen
 Onsdag 17 – 19 Marbækhallen
 Torsdag 16 – 18 Ådalens Skole Syd Drenge salen
 Fredag 17 – 19 Ådalens Skole Syd Pige salen
Maria/Brian vil gøre indsigelse til kommunen over nogle af tiderne
Maj vil prøve at høre Sclerose foreningens blad om de vil komme og lave et
interview.
Der bør laves en afkrydsning på indmeldingsblanketten om, hvorvidt man
giver tilladelse til at bruge billeder og/eller video på hjemmeside og/eller til
brug for reklamer osv…
Medie politik… forslag er velkomne

