
H.G.I.F./Amos 

Dagsorden for generalforsamling torsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 i Vesthallen 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

a. Referent: Brian Andersen 

b. Dirigent: Willy Bjarnø 

c. Mail 18.1 + 24.1 samt opslag i vesthallen 

d.  

 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

a. Kurt og Mikael 

 

3. Aflæggelse af formandens skriftlige beretning. 

a. Godt amos år, med mange forskellige løb på både korte og lange. Danmarksstafeten styret 

på fornem vis af Mikael. Seniormotion (torsdag), cirkeltræning (tirsdag), løb er onsdage, 

Mikael har sat gang i klub spisning hver mandag. Samt frivillige kræfter der hjælper til, 

hvilket vi sætter stor pris på. 

69 medlemmer for 2015. 

Formanden håber på mere deltagelse fremover. 

Der er sendt erklæring for indhentning af børneattest. 

b. Beretning er taget til efterretning 

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

a. Willy fremlagde regnskab for 2015, der har været en del betalinger frem og tilbage, men alt 

er justeret på plads. DGI sats er sat til 18,- per medlem som er indbetalt. 

Årets resultat er meget flot. 

b. Regnskabet er godkendt af revisorer og generalforsamling 

 

5. Orientering fra Vesthallen. 

a. Kåre orienterede fra Vesthallen. Svært at gennemskue årets økonomi, bla. som følge af 

besparelser fra Næstved kommune. Godt og konstruktivt samarbejde med halinspektøren. 

Alt lys er skiftet LED, som sikre en besparelse på driften. Brugere er tilfredse med det nye 

lys. Køkkenet er blevet opgraderet med passende udstyr. Hyllinge skole har været flittige 

brugere af hallen i 2015. Der har været en låneomlægning, der er gennemført, hvilket giver 

en årlig årlig besparelse på cirka 60.000,-. Lejekontakter med kommunen er forlænget. 

 

6. Forelæggelse af budget for indeværende år. 

a. Der forventes et lidt mindre overskud for 2016 

 

  



7. Fastsættelse af kontingent. 

a. AMOS løb   100,- 

AMOS passive medlemmer  100,- 

AMOS løb og Motion  400,- 

 

8. Behandling af indkomne forslag:                                                                                                                                            

a) forslag fra bestyrelsen:  Beløb max kr. 10.000 kan hvis nødvendigt bruges til indkøb af romaskine 

til Amos aktiviteter i Vesthallen.        

a. Forhåbentlig kan vesthallen for egen økonomi etablere det nødvendige udstyr, skulle det 

ikke være tilfældet kan det afsatte beløb benyttes. 

b. Forslaget er accepteret af generalforsamlingen.                                                                                                                                                                               

 

Øvrige forslag:  ingen 

 

9. Valg til bestyrelse m.v. :                                                                                                                                                                                                             

På valg til formand  for 2 år:                                 Kåre Schelke           -      modtager genvalg                                                                                                                             

Ikke på valg næstformand 1 år tilbage:              Peder Andersen                                                                                                

Ikke på valg kasserer 1 år tilbage:                        Willy Bjarnø                                                                                                                                    

På valg for 1 år bestyrelsesmedlem:                    Per Harding            -      modtager genvalg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

På valg suppleant for 1 år:                                     Kurt Sørensen         -     modtager genvalg 

       

 Vedtaget 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

10. Valg til Vesthallens repræsentantskab:                                                                                                                                                                                 

Peder Andersen   - modtager genvalg.                                                                                                                                      

Willy Bjarnø          - modtager genvalg. 

                Vedtaget                                                                                                                                                                           

11. Eventuelt. 

                     Mikael minder om AMOS 20 års jubilæum 6.10.2016 


