GEK Generalforsamling den 27. april 2017 i Kildegårdshallen
Bestyrelsen:
Susanne Biltoft
Tina Jensen
John Mikkelsen
Anne Marie With
Kirsten Bjørklund
Mixi Troels-Smith - fraværende
Hanne Friberg
Birgit Winkel, suppl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant til bestyrelsen
Valg af medlemmer til diverse udvalg
Valg af revisor
Eventuelt

Referat:
1. Valg af dirigent - Morten Amtrup blev valgt.
Generalforsamling er varslet og indkaldt korrekt
Ingen indsendte forslag
Kandidaturer er indkommet i korrekt tid
2. Formandens beretning:
Formanden gennemgik beretningen for året, som er gået i GEK.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab
Gennemgang af nøgletal se nedenfor:

Fra salen var der spørgsmål omkring, hvor indtægter fra bla. personalebokse,
personaleboliger, elforbrug fra personale mv. blev konteret? Yderligere blev note 14
forklaret. Til formandens beretning blev der spurgt til alternative planer, hvis finansieringen
til renovering ikke falder på plads.
Formanden forklarede, at der allerede nu er finansiering til de mest nødvendige
renoveringer.
Formanden var i øvrigt enig i, at det haster med at komme i gang med renoveringen, da
stedet i høj grad pt. forfalder på grund af de udsatte vedligeholdelsestiltag.
Der var i øvrigt fra salen et forslag om at bench marke GEK i forhold til andre stalde for at
sikre, at vores udgifter er korrekte. Formanden tog forslaget til efterretning.
Endelig var der støtte til bestyrelsens ønske om at arbejde for yderligere folde, walker med
personalebetjening mv.
4. Fastsættelse af kontingent – uændret kontingent vedtages
5. Ingen indkomne forslag til GF
6. og 7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen i GEK:
Følgende bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke genvalg:
Anne Marie With
Birgit Winkel
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Susanne Biltoft, formand
John Mikkelsen, kasserer
Tina Jensen, næstformand

Følgende medlemmer stiller op til valg til bestyrelsen:
Nina Kruse
Klaus Harder
Mulle Gregorius
Charlotte Skousen
Annette Egholm
Valgresultat:
Mulle Gregorius 33 stemmer
Klaus Harder 32 stemmer
Charlotte Skousen 31 stemmer
John Mikkelsen 27 stemmer
Suppl. Nina Kruuse 23 stemmer

8. Afslutningsvis opfordres alle medlemmer til at melde sig til de forskellige udvalg på GEK og
dermed bidrage med frivilligt arbejde.
9. Valg af revisor – Pryds Revison er genvalgt.

AMW 27. april 2017

