Ordinær generalforsamling i Sønderlundskvarterets Idrætsforening
(SIF)
Torsdag, den 30. marts 2017 kl. 20.00

Dagsorden:
1) Dirigent Helga Vinter – Dagsorden er sendt ud i rette tid
2) Bestyrelsens beretning – Se ”General forsamling marts 2017 - Beretning”
a. Kommunikation skal med i vores nye overvejelser, hvem, hvor og hvordan
b. Masterrep skal tilmeldes eller tælles på i SIF medlemmer
c. Tilmeldingsudfordringer ved sommergymnastikken
d. Kontingent medregnes dragter, gennemsigtighed og hvordan gøres det praktisk
e. Videreudvikling af gymnastikken/nye hold, også for de svage gymnaster/personer
f. Tættere samarbejde med Team Gym således at de befrugter hinanden – Hjælpe hinanden
med at lave kurser. Spring undervisningen og modtagelsen skal højnes, så vi er klar til det
nye springcenter, der står klar i 2018, evt. i samarbejde med Junior holdet, som har
gymnasterne til at øve sig på – ønske kursus
g. Hænge parti er vores vejledning, det skal der arbejdes på til næste sæson 2017/2018
h. Ønsker at holde opvisning i Katedralens nye hal
i. Kursus refusionerne skal sættes i systemer
3) Fremlæggelse af regnskab – revideret og fremlagt: Regnskabet blev entydigt godkendt. Budgettet
skal rettet under konto 1150 ”Refusion på kurser” under indtægter samt konto 2213 ”SIF
Gymnastikskole” og forslag om en ny konto på ”Gebyr” – Budgettet er godkendt trods små
skønhedsfejl.
4) Kontingent: besluttet på først kommende bestyrelsesmøde ud fra hold liste – Der er ikke grundlag
for en stor stigning, der skal ses på sammensætning af instruktør og tilmeldte medlemmer.
Derudover skal dragtbeløbet så vidt muligt indregnes i kontingentet.
5) Forslag: Der er ikke kommet nogen forslag
6) Valg af næstformand – Helga stiller op, og er genvalg
7) Valg af Kasser – Hanne U. stiller op, og er genvalg
8) Valg af bestyrelsesmedlem – Charl stiller op og er genvalgt
9) Valg af første sup. – Kismet stiller op og er genvalgt
10) Valg af anden sup – Maria West stiller op og er valgt
11) Valg af revisor – Jørgen Jensen stiller op og er genvalg
12) Revisor sup. – Pia Botha stiller op og er valgt
13) Evt.
a. Masterrep skal tilmeldes eller tælles på i SIF medlemstal
Tak for i aften

