Generalforsamling
Dato: 25.3.2020 kl. 20.00
Forventet varighed: 1 time og et kvarter

Dagsorden og referat
Pkt.

Beskrivelse

Varighed

1

Valg af dirigent

5 min

2

Formandens beretning

5 min

Referat

Formandens beretning
Der har været holdt tre bestyrelsesmøder siden sidste
generalforsamling, et konstituerende møde og to
ordinære møder.
I perioden har vi forsøgt at sætte en annonce i
SolbjergNu og det har umiddelbart ført til et par
henvendelser, så det forventer vi at gøre en gang
hvert år umiddelbart efter sommerferien.
Aktiviteterne har primært været i svømmehallen, hvor
vi har tid lørdag fra kl. 10 til 14 og tirsdag kl. 20.30 til
22.00. Når der skal søges om haltider genfornyer vi
ikke tiden tirsdag aften, da det er yderst sjældent den
bliver brugt, hvorfor det ikke giver mening at betale for
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tiden. Lørdag bliver måske reduceret til tre timer, dvs.
kl. 10-13, da det igen er meget sjældent
svømmehallen bruges efter klokken 12.
Der er ved at blive oprettet et velkomstforløb til nye
medlemmer, hvor man efter indmeldelse får en
velkomstmail med praktiske oplysninger om klubben
og medlemskabet. Det er et forløb på i alt 5 mails man
får.
Der er også oprettet en åben mailingliste, hvor man
kan høre andre på listen om nogen er friske på en
dykkertur. Alle kan melde sig til
skalvidykke@solbjergdyk.dk og blot skrive til listen og
høre om andre vil med på en tur.
I bestyrelsen har vi talt om at starte UV jagt. Det
arbejdes der videre med.
I svømmehallen er der ryddet op i klubbens udstyr, så
det, der står i "Delfin-rummet" nu er lettere
tilgængeligt. Gammelt og udtjent udstyr er fjernet og
det der er tilbage er altsammen i fin stand.
3

Fremlæggelse af foreningens regnskab

10 min

4

Fremlæggelse af foreningens budget til
orientering

10 min

5

Indkomne forslag
- Forslag til ændring af vedtægter
(vedlagt som bilag)

15 min
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6

Fastsættelse af kontingent for
medlemmerne

5 min

7

Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Formanden - Kim - blev valgt i
2019 og er ikke på valg
- Et bestyrelsesmedlem - Lars blev valgt i 2019 og er ikke på
valgt
- De øvrige bestyrelsesmedlemmer
- Jens og Frank - er på valg

10 min

8

Valg af suppleant samt valg af unge
observatører

5 min

9

Godkendelse af revisorer

5 min

10

Eventuelt

10 min
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