AMOS generalforsamling 12.3.2018 kl. 19.00 i Vesthallen
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referant
a. Willy Bjarnø blev valgt til dirigent
b. Stemmetællere blev Mikael og Kurt
c. Brian Andersen blev valgt til referant
Willy kunne konstatere generalforsamlingen er beslutningsdygtige, og indkaldt i henhold til
vedvægterne.
Der var 9 fremmødte til generalforsamlingen.
2. Aflæggelse af formandens skriftlige beretning.
a. Kåre aflagde den skriftlige beretning for året 2017, der blev godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
a. Willy fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt.
4. Orientering fra Vesthallen
a. Brian orienterede fra Vesthallens bestyrelse, der i hovedtræk har arbejdet med det
økonomiske fundament for Vesthallen. Willy har arbejdet meget for at det lykkedes.
Samtidigt er det lykkedes Mikael at udleje flere timer. Alt i alt er bestyrelsesen
tilfredse med 2017.
Mikael orienterede omkring vesthallens venner, der er i gang igen.

5. Forelæggelse af budget for indeværende år
a. Willy fremlagde strategien for budget og kontigent, der følger den nuværende
model. Dette blev godkent.

6. Fastsættelse af kontigent
a. Samme some nuvrærende, dette blev godkent.

7. Behandling af indkome forslag
a. Ingen indkomne forslag

8. Valg til bestyrelse
På valg formand for 2 år:

Kåre Schelke modtager genvalg.

Kåre blev genvalgt
Ikke på valg næstformand 1år tilbage:
Ikke på valg kasserer 1 år tilbage:

Peder Andersen
Willy Bjarnø

På valg for 1 år bestyrelsesmedlem

Kurt Sørensen modtager genvalg

Kurt blev genvalgt
På valg suppleant 1 år:

Rachel blev valgt som suppleant

9. Valg til Vesthallens repræsentantskab
Peder Andersen
- modtager genvalg
Willy Bjarnø
- modtager genvalg
Begge blev genvalgt

10. Eventuelt
Willy nævnte at man skal overveje den nye persondataforordning. Center for Kultur og
Borgerservice har indkaldt til møde 22.4
Kurt nævnte at der ved 2017 var 20års jubillæum for deltagelse ved Copenhagen Marathon.
Kurt selv deltog. Opfordrede til deltagelse ved Berlin Marathon.
AMOS sørger for at der kan spilles Wollyball, dette fortsætter indtil videre.
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Brian Andersen

