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11.Eventuelt  

 

Generalforsamling SRC 11022012 
 
1/ Jan A. Larsen 
2/ Johnny Hansen 
3/ Annegrethe og Jacqueline 
 
4/ Ole Knudsen holdt bestyrelsens beretning, hvor han 
takkede alle de frivillige der har gjort et godt stykke 
arbejde, for at få alle de forskellige grupper til at virke. 
Formandens beretning blev taget til efterretning med 
store klapsalver fra salen, bestyrelsen takkede. 
5/ Søren Kock fremlagde regnskabet og forklarede de for 
forskellige poster, der blev spurgt fra salen om SRC er en 
spareforening. Ole gjorde rede for hvad pengene bliver 
brugt til, fester og aktiviteter. Mona forklarede at nogle af 
de penge som var kommet ind, var forudbetalt kontingent 
fra nye medlemmer i år. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
6/ kontingentet forbliver uændret. 
Det blev oplyst at kontingentet er forskelligt fra klub til 
Klub. 
 
7/ Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
8/ Der blev spurgt om alle ønskede genvalg, 
Inge Lise ønskede ikke genvalg. 
Der var stor tumult og livlig debat om hvordan man 
skulle vælge bestyrelsen, skal man vælge 1 el. 5. 
Der blev refereret til vedtægterne, hvor der står at der 
skal vælges 5 til bestyrelsen, som så konstituere sig selv. 



Karl Åge Jensen og Inge Hansen stillede op til den ledige 
post. 
 
På valg til bestyrelsen var: 
1.Susanne Strunk 
2.Ole Søndergård 
3.Ole Knudsen 
4.Bente Kjærsgård 
5.Karl Åge Jensen 
6.Inge Hansen 
 
Det blev herefter besluttet at der skulle skrives 5 numre på 
stemmesedlen, stemmerne blev talt op og valgt blev 
Susanne – Ole S. – Ole K. –Bente – Karl Åge . 
 
9/ Suppleanter blev 
Inge Hansen – Lone Nielsen – Søren Koch – Ebbe Foged 
Peter Wich. 
 
10/ Genvalg til Marianne Jørgensen som revisor. 
 
Forespørgsels fra salen om det ikke var bedre med 2 
som kunne supplere hinanden, vedtægterne siger 1. 
 
11/ der blev spurgt fra salen, om bestyrelsen ikke kunne 
lave en vedtægtsændring omkring valg til bestyrelsen. 
Bestyrelsen love at se på det til næste generalforsamling. 
Jacqueline foreslog nogle ændringer til Poolafterne, 
Hvor 2 og 2 flyttede bord hver ½ time så man lærte 
nogle flere medlemmer at kende, især nye medlemmer. 
Andre foreslog at trække numre, Jacqueline vil se på det. 
Pool tiden bliver fra klokken 20.00 
Robert fra Kulturbisserne, omk. Nytårsfesten, de mangler et 
et lokale til 40/70 mennesker, da sidste nytårs fest hurtigt 
blev udsolgt. Der blev snakket om flere små fester el. vente 
liste ,som kan bruges til en alternativ nytårs fest. 
Alle er velkommen til at lave en fest. 
 
12.maj Landsfest  til Vejle, der vil blive sørget for fælles bustransport hvis der er nok der melder 
sig. 
Pris for spisning er kr.275,00 bus omk. Kr.125,00 pr næse. 
 
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. 
Så var der spisning og fest. 
 
På bestyrelsens vegne tak til alle. 
 
Johnny Hansen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


