Referat af generalforsamling i SBUF onsdag d. 7/3 2018
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Velkomst ved formanden
Valg af dirigent, Jørgen Østerby blev valgt. Generalforsamlingen er lovlig indvarslet.
Valg af referent, Linda Hornstrup blev valgt.
Valg af stemmetællere, Helle Birk og Jens Kudsk blev valgt.
Bestyrelsens beretning, Klaus fremlagde beretningen, som kan læses både på facebook og på
www.sennelsby.dk Beretningen blev godkendt.
Udvalgenes beretninger, Jytte Kleinberger fremlagde beretning for forsamlingshuset. Der er
indkøbt nye lettere borde samt nyt køleskab. Lejen er steget lidt og der er indført depositum. Der
har været besøg fra USA og et velbesøgt bankoarrangement. Planer for 2018 er at øge foreningers
brug af huset med økonomisk støtte fra borgerforeningen. Peter fremlagde beretning for
Strandfesten. Festen kører efter et kendt koncept. Der forventes udskiftning i arbejdsgruppen efter
strandfesten 2018, så hvis vi kender nogen, der er interesseret i at være med i arbejdsgruppen, skal
de bare henvende sig. År 2017 var første år, hvor der skulle søges tilladelse ved kystdirektoratet,
men det er ok de næste fire år.
Godkendelse af regnskaber, Linda fremlagde det reviderede regnskab, og det blev godkendt. Jytte
fremlagde forsamlingshusets reviderede regnskab. Peter fremlagde strandfestens regnskab.
Budget, Klaus fremlagde budget for 2018. Der vil i det kommende år fokuseres på midtbyprojektet.
Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår at sætte kontingentet op til 200 for enkeltmedlem,
400 for husstand, 100 for pensionist Generalforsamlingen vedtager forslaget.
Behandling af indkomne forslag, der er ikke indkommet forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. På valg er Anja, Anette og Lone. De ønsker ikke
genvalg. Bestyrelsen forslår Dave Gill, Kenneth Stærkjær og Jimmi Rotbøl. De tre vælges. Jytte
modtager genvalg som suppleant.
Registrering af udvalg og udvalgsmedlemmer. Forsamlingshuset, Henry Birk, Søren Lund Larsen, Stig
Brogaard, Hans Andersen, Niels Åge Jonassen, Jytte Klainberger. Strandfest; Helle Kilsgaard, Gustav
Pedersen, Mads Dahl, Peter Christensen, Michael Vangsgaard, Kasper Bilstrup, Klaus Mærkedahl
Valg af revisor, Tage Gamborg er genvalgt.
Eventuelt.

