
Referat af generalforsamling i Diramo
d. 20/4 2016
Dagsorden:

Valg af dirigent.
Godkendelse af dagsordenen.
Valg af referent.

Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

Indkomne forslag.

Drøftelse af foreningens fremtidige virke.

Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
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Valg af bestyrelse:
o Valg af formand.
0 Valg af kasserer.

c Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af revisor.

11. Eventuelt.

Deltagere:
Bo Brandt, Dorthe Birgitte Jørgensen, Helle Avnborg, John Harting Nielsen, Kirsten Kamp, Niels Bjørnstrup,
Nina Thoft og Sten Storgaard.
Reza Chahardowlle og Majid Mohammadkhani -Ghiasvanddeltog som gæster

Ad. 1 Valg af dirigent
Bo Brandt blev valgt.

Ad. 2 Godkendelse afdagsordenen
Godkendt

Ad. 3 Valg af referent
John Harting Nielsen blev valgt.

Ad. 4. Bestyrelsens beretning
Bo Brandt læste den udsendte beretning op. Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger.

Ad. 5 Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
John Harting Nielsen fremlagde det af revisor Kirsten Kamp godkendte regnskab. Regnskabet blev

godkendt.



Ad. 6 Indkomne forslag
Bo Brandt fremlagde forslagene til sanering af vedtægter.De foreslåede ændringer blev vedtaget.

Ad. 7 Drøltclse af foreningens fremtidige virke
Kirsten Kamp spurgte ind til om det lille deltagerantal var blevet påtalt af kommunen

i relation til at kunne
beholde træningstiden i Valbyhallen. Bo Brandt oplyste, at dette ikke er tilfældet, idet der vurderes på hele
hallens udnyttelse. Pan fylder aktuelt to baner op.

Bo Brandt nævnte, at John Harting Nielsen tit har organiseret træningen og at dette havde virket
tilfredsstillende. Det overvejes dog fortsat om der skal forsøges at finde en træner, men dette afhænger
dog af, hvor stort deltagerantallet er.

Dorthe Jørgensen bragte de to beach baner, som klubben hari Ryparken mandag eftermiddag. Dorthe
Jørgensen opfordrede til at der bliver reklameret for dette.

I den forbindelse blev det besluttet at alle
medlemmer flyttes over på beachholdet på Holdsport.

Det blev omtalt, at der er et damehold beachhold, som selv har bekostet leje af en bane
i Ryparken onsdag

eftermiddag. Dette hold fâr mulighed for at arrangere spil på Diramos Holdsport hjemmeside.

Ad. 8 Godkendelse al' budget, hcrundei' lustsusttelse al' kontingent.
John Harting Nielsen orienterede om at bestyrelse for at imødegå den stigende formue foreslår at
nedbringe helårskontingentet til 300 kr.⁄år samt til 200 kr./år for beachmedlemmer.

Dirigenten konstaterede at det fremlagte budget kunne godkendes. Endvidere blev det foreslåede
kontingent vedtaget.

Ad. 9 Valg al' bestyrelse:
o Valg af formand. Bo Brandt genvalgt.
u Valg af kasserer. John Harting Nielsen genvalgt

- Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

c Mady blev genvalgt

c Niels Bjørnstrup blev valgt

Ad. 10 Valg ;If revisor.
Kirsten Kamp blev genvalgt.

Ad. l 1 Eventuelt.
Helle Avnborg accepteredeat deltage i festudvalget.

29. april 2016
29. april 2016

Referent: John Harting Nielsen Æ

Dirigent: B0 Brandt


