Referat af Diramos generalforsamling 16/4 2018
Dagsordenen i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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
Valg af bestyrelse s
a. Valg af formand
b. Valg af kasserer
c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af revisor
11. Valg til udvalgsposter
12. Eventuelt
Deltagere: Bo, Nina, John, Birgit, Kirsten, Helle, Dorthe, Niels og Carla.

Ad. 1 Valg af dirigent
Bo Brandt blev valgt. Bo konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt.

Ad. 2 Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.

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

Ad. 4 Bestyrelsens beretning
Bo Brandt havde udarbejdet en skriftlig beretning, som blev omdelt. Beretningen kan læses her:
Formandens beretning 2017/2018.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad. 5 Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Regnskabet er godkendt af revisor Kirsten Kamp. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 6 Indkomne forslag
1.
2.
3.
4.

Regnskabsår til kalenderår v/Bo Brandt
Kontingent følger regnskabsår v/Bo Brandt
Kasse og beachbolde v/John Harting Nielsen
Tilgang af medlemmer v/Bo Brandt

Ad 1 Bo Brandt foreslog, at regnskabsåret ændres således at det følger kalenderåret. Forslaget blev
godkendt enstemmigt.
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Ad. 2 Bo Brandt foreslog, at kontingentperioden følger regnskabsåret, således at kontingentet
opkræves fremadrettet i februar. Dog opkræves der halvt kontingent for 2018 i september/oktober.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
Ad. 3 John Harting foreslår, at der indkøbes 4 beachbolde, pumpe og opbevaringskasse. Disse remedier
placeres i Hafnia Hallen i det opbevaringsrum, der er placeret i forbindelse med beachbanerne.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
Ad. 4 Bo Brandt foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til at regulere medlemstilgang. Dette skyldes, at
det som følge af den stigende medlemstilgang efterhånden er svært at tilmelde sig træningstiderne.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Ad. 7 Drøftelse af foreningens fremtidige virke
Beach
Dorthe Jørgensen foreslog, at der informeres om venteliste-faciliteten på Holdsport. Det blev i den
forbindelse besluttet at indføre en begrænsning på maksimalt 6 deltagere, når der kun er 1 beachbane til
rådighed.
Det blev endvidere foreslået, at medlemmerne udfylder alle nødvendige informationer på Holdsport ud fra
ønsket om at kunne sikre optimal anvendelse af de baner, som er til rådighed. Dette betyder, at man skal
anføre mailadresse og telefonnumre. Det vil endvidere være vigtigt, at man anfører fødselsår og køn af
hensyn til de indberetninger, som klubben skal foretage til myndigheder mv.
Dorthe Jørgensen konstaterede, at der er er mange beachspillere. Dorthe har derfor hørt om en senere tid
mandag (Grøndals tid) i Ryparken.
Dorthe Jørgensen oplyste, at en del af klubbens damespillere har lejet en privat bane onsdage 16 til 18:30 i
Ryparken. Der er en ekstra bane på samme tidspunkt, hvor der kunne åbnes for fortrinsvis damespillere fra
Diramo. Hvis der er plads, må herrespillere melde sig til denne træning, dog tidligst efter kl. 20 mandagen
inden.
Det blev besluttet, at udendørs beachvolley i Ryparken starter d. 23/4.

Volley på fast underlag
Bo Brandt udtrykte ønske om gennemgang af spillernes placering på banen. Det blev foreslået, at man
tilkalder en DGI-træner.
Ønsket om træner blev drøftet. Det blev foreslået, at man enten hele holdet eller halvdelen ad gangen
bruger en enkelt aften, hvor man ikke spiller så meget, men til gengæld gennem forberedte øvelser hæver
niveauet for spillet. Modellen med halvdelen af holdet ad gangen indebærer, at man på skift tager en sådan
tjans. Det blev besluttet at starte med dette efter sommerferien.

Fest
Det undersøges om det er muligt at holde sommerfest hos Gitte i juni. Der var også ønske om julefrokost.

Ad. 8 Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Bo Brandt fremlagde et forslag til budget, som blev godkendt. Bo Brandt foreslog, at kontingentet fortsat
bliver på 300 kr./år. Dog opkræves 150 kr. i efteråret 2018.
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