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Så er det igen blevet tid til Pokaler, Pommesfritter og iskolde cola’er – vi skal afholde
foreningens store årlige festdag: Generalforsamling,
Generalforsamling afholdes mandag den 28. april kl 19 i Kildeskovhallen.
Som traditionen byder hylder vi ved denne lejlighed årets vindere af klubmesterskab,
championat, mormors ærespris og hvad stævneudvalget ellers finder på . Fejringen af
alle disse dejlige og glade vindere finder sted lige inden vi går igang med den officielle
agenda for generalforsamlingen.
Vores faste leverandør af pommesfritter- Cafe Malte – har jo desværre for en tid
mistet både lokaler og frituregryde, så vi har i år været nødt til at flytte
Generalforsamlingen til Kildeskovhallen – et lokale der hedder ”Opholdstuen”.

Mød op så vinderne kan få en ordentlig klapsalve

Efter denne sejrsceremoni og hyldest til GEKs vindere gennem året der gik, vil vi tage
hul på den mere officielle del af Generalforsamlingen.
Agenda for årets Generalforsamling er helt efter forskrifterne følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 hhv. 4).
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af medlemmer til diverse udvalg
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Agendaen kan uddybes lidt med, at Beretningen i år højst overaskende
bliver afgivet af en forkert formand, tilgengæld vil der ikke helt uvant
være nogle få tal på en slide, en del billeder og en masse snak om året
der gik og hvad fremtiden kan bringe......

Sammensætning af bestyrelsen for den kommende periode er jo een
af Generalforsamlingens vigtigste opgaver. Hvem skal vi vælge til at
”varetage klubbens anliggender” i den kommende sæson. Hvem vil tage
ansvaret og opgaverne forbundet med det?

I GEK har vi i vedtægterne at GF skal vælge en 7-mands bestyrelse + suppleanter . For
at sikre kontinuitet i bestyrelses arbejdet vælges bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig
periode, hvilket betyder at vi hvert andet år normalt har henholdvis 3 og 4 pladser på
valg. I år er der 3 pladser som er besat uden genvalg og det betyder så at der er 4
pladser ledige for nye kandidater. I resume ser valget foran således ud

GEK er inde i en god udvikling og forandring. Derfor er det en stor glæde at så gode,
stærke og mange kræfter har stillet deres kandidatur tilrådighed for at tage ansvar
for GEKs fortsatte udvikling.
Bemærk at vi gerne benytter GF som lejlighed til samtidig at rekruttere til GEKs
forskellige udvalg. Udvalgene har stor og øget betydning i tiden der kommer. Vi skal
udover sponsor arbejde i gang med fundraising. Vi skal øge vores stævne aktivitet. Der
er brug for din frivillige indsats og indflydelse.

Afslutningvis vil jeg gerne udråbe en stor hæder og tak til de GEK medlemmer
som lørdag havde arrangeret en forrygende og succesfuld ”Brandfest” for
naboer og leverandører, som på en eller anden vis var involveret i evakueringsøvelsen den 26. marts. Selvom gratis mad og drikke traditionelt kan lokke folk til
helt fra Jylland og selvom chili con carnen var god, så tror jeg Fremmødet blandt
naboer og andre var så overvældende fordi der var et behov og en interesse blandt
naboerne for at snakke om nattens begivenheder sikrer at alt var godt igen! Det var
godt set og meget flot eksekveret! Når en nabo, der har haft 20 heste på besøg i sit
krokus-bed rejser sig og holder tak-for-besøget-tale i rotunden, så er meget opnået !!

Vel mødt på GF den 28. april i Kildeskovhallen

Klaus

