Indkaldelse til generalforsamling i RSIK’s Kunstskøjteafdelings
forældreforening ”Kunstskøjten”

Onsdag d. 30. marts 2011 afholdes der generalforsamling.
Vi mødes i klublokalet kl. 18.30, umiddelbart efter afholdelse af første generalforsamling.

Endelig dagsordenen for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og referent
Henrik Madsen blev valgt som dirigent og Maj-Britt Madsen som referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Da næstformand Heidi Sauer var fraværende på grund af sygdom fremlagde Mette Møller
årsberetning, og der blev stillet lidt spørgsmål hertil, som blev drøftet. Årsberetningen kan snarest
læses på klubbens hjemmeside.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
Regnskabet blev uddelt og gennemgået, men da sæsonen endnu ikke er helt afsluttet, er
regnskabet ikke endeligt. Det blev aftalt, at når regnskabet er endeligt, mailes det ud og dem der
så har nogen indvendinger, må så melde tilbage herpå.
4. Fastsættelse af kontingent
Alle betalende medlemmer er automatisk medlem af forældreforeningen, og der var enighed om at
dette pt. skulle fortsætte uændret.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag, og derfor ikke behandlet nogen forslag.
6. Valg af bestyrelse
Formand Allan Carlsen – ikke på valg, sidder endnu en sæson.
Næstformand Heidi Sauer – trækker sig uden for periode, hvorfor der er valg til denne post for en
1 årig periode.
Kasserer Ann Aagaard – ikke på valg, sidder endnu en sæson.
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Valgt til bestyrelsen for forældreforeningen blev:
Maria Greve, næstformand
Nina Ringgaard
Tinas Freno
Under valg af bestyrelsen blev der informeret lidt om hvad opgaver mv. der var i
bestyrelsesarbejdet for forældreforeningen.
7. Eventuelt
Guilia P. spurgte til sommertræning og camps. Da hun var ny på området ville hun ønske man
kunen mødes og tale om forskellige camps, hvilke løbere mv. der deltog for at hjælpe
hinanden. Generalforsamlingen blev enige om det dette lå ikke i forældreforeningen, men at
bestyrelsen har taget det til efterretning, og vil næste sæson prøve at hjælpe med afholdelse
af et fælles møde, med henblik på hjælp til selvhjælp, da klubben jo ikke direkte afholder
sommercamps, men løbere selv tilmelder sig hvad de har lyst til.
Kim spurgte ind til en eventuel fælles afslutningsfest næste sæson, og det blev aftalt, at man i
klubben vil prøve at stræbe efter lidt flere fælles aktiviteter for fx M + K + funskate free eller
hvad det kunne være for at få lidt flere fælles aktiviteter på kryds af alle hold, selvom der i de
seneste år er gjort stort fremskridt på dette område.
Maj-Brit Madsen spurgte til muligheden for at lave en fælles konkurrence for M+K til udlandet,
evt. med tilskud fra forældreforeningen. Idéen er hermed givet videre til forældreforeningen.

Vel mødt
Mange hilsner
Bestyrelsen – kunstskøjteafdelingen
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