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Referat Ekstraordinar Generalforsamling den 23. april 20L4.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen forest8r David Frederiksen - Forsamlingen godkendte forslaget.

2. Vedtagtsendringer - til afstemning

Dirigenten spurgte om forslaget skulle leses op, eller om alle kendte indhol-
det. Alle kendte indholdet og forsamlingen gik direkte til afstemning.
Forslaget blev vedtaget med overveldende flertal.

3. Forslag om at stille bestyrelsen frit mht ansattelse af hovmester.

Bestyrelsen indledte med at begrunde forslaget. Forslaget er stillet med bag-
grund i dialogen pE den ordinere generalforsamling, samt for igen at lade en
evt ansettelse af hovmester eller ej, vere en del af driftopgaverne og dermed
op til bestyrelsen og det daglige arbejde.

Der var efterfolgende en del dialog for pracisering af om forslaget betgd en
ansattelse af en hovmester eller ej, men det var ikke ngdvendigvis udkommet
af en evt. vedtagelse. Det er dog bestyrelsens tanke at et udvalg kan arbejde
med mulighederne for at en hovmester kan forpagte klubhuset og udarbejde et
regelset for under hvilke vilk8r dette skal ske.

Der var spgrgsmSl til om der kunne stemmes om forslaget, og det var forsam-
lingen og dirigentens opfattelse at der kunne stemmes om forslaget, idet det
er op til bestyrelsen, at den mulige aftale om forpagtning eller lign skal vare
'okonomisk forsvarlig'. Der er kun tale om overdragelse af befojelser, ikke en
beslutning om ansettelse eller bortforpagtning.

Flere medlemmer ytrede at Vi har vel tillid til bestyrelsen. Og dette vil jo brin-
ge forholdene tilbage til tidligere tiders ansvarsomr8der.'

Forsamlingen skred til afstemning. Forslaget blev vedtaget med overvaldende
flertal.

4. Evt.

Dirigenten valgte at forsamlingen kunne komme med forslag og drgfte hold-
ninger til hovmester, klubbens daglige virke og andre omrEder.

Der fremkom rigtig mange gode forslag og kommentarer. Alle er noteret af be-
styrelsen, og de vil blive videregivet/brugt i relevante udvalgs arbejde.
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Dirigenten lukkede for debatten da alle synspunkter var luftet, og Ole Mourit-
sen takkede for god ro og orden.
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