Dagsorden Repræsentantskabsmøde 2020

1. Valg af dirigent. Per Haugaard
2.
3. Årsberetning ved Claus Hartmann.

Formandens beretning
Efter sidste års repræsentantskabsmøde kom ser bestyrelsen ud som
følger.
Claus Hartmann formand Leif Frandsen sekretær, Tina Kroman
kasserer. Per Haugaard, Heine Vingborg, Frands Frandsen og Poul Egon
Jensen som bestyrelsesmedlemmer.
Et år er gået hvor hallen i hele vintersæsonen har været udlejet mantil torsdag hver aften samt enkelte fredage aftener samt dagtimer til
Humble skole og til badminton som har holdt godt gang i senior
badminton.
Så kom Corona og lukkede alt ned hvilket gjorde at vi mistede en del
indtægter på udlejningen, Kim har været hjemsendt og vi har fået
lønkompensation på ham.
Vi har fået lakeret gulv, streget op til kortbane, og fået lavet så vi kan
opdele hallen med net. Dette projekt er lavet med midler fra LAG og
Dgi
Vi har afholdt arbejdsdage hvor vi har fået malet, rengjort og
repareret. Der var god opbakning til disse arbejdsdage.
Vi mangler pt. indtægt på lokalerne i brugerhuset, vi har forsøgt at
udleje dem men indtil videre uden held, Vi har afgivet tilbud til

Langelands Kommune om udlejning til brugercenteret, det der i dag er
i Tryggelev, Vi afventer svar fra dem.

Vi arbejder i øjeblikket med et projekt omkring udvidelse af Fitness
lokalet og etablering af Handicaptoilet.
Alt i alt et år hvor udlejningen har været fornuftig, indtil Corona kom,
men vi står med lidt udfordringer på udlejningen af brugerhuset.

Regnskab og budget ved kassere Tina Kromann.

4.

Se regnskab.
Ole kommer med forslag om at man kan få ejdomsskat fritagelse. Søges ved kommunen.
Tilfredsstillende regnskab er der spørgsmål til fra Ole.

5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen kommer med forslag om ændring af vedtægterne.
Vedtægterne blev godkendt.

6. Valg af bestyrelse: På valg er.
Heine Vingborg
Leif Frandsen
Povl Egon Krog Jensen.
Per Haugaard. Modtager ikke genvalg. udgård

Nye medlemmer:

Christine Egemose valgt

7. Suppleanter.
Ole Olsen

1. suppleant

Per Haugaard

2. suppleant

8. Valg af revisor.
Tranberg er genvalgt.

evt

Martin Theilgaard valgt

