Ordinær generalforsamling den 26.02.08 - referat
Formand Steen Jørgensen bød velkommen
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jan Granquist blev foreslået og valgt.
Referent: Annelise Lundstrup blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning v/ Steen Jørgensen
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
Beretningen foreligger som bilag til referatet
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2007 til godkendelse
v/ kasserer Janni Andersen
Årsregnskabet er kendetegnet ved høj aktivitet.
2 faktorer har især været udslagsgivende: medlemstallet og Sydkystmaraton-løbet.
Årets overskud: 27.338 kr.
Indestående i banken og aktiver: 77.799 kr.
Regnskabet godkendt uden bemærkninger.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.
Der var forslag fra bestyrelsen om at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer.
Steen Jørgensen begrundede forslaget:
jvf beretningen er der mange aktiviteter og brug for mange aktive til afvikling af aktiviteterne.
Det er optimalt, hvis der er bestyrelsesmedlemmer i alle de forskellige udvalg.
Forslaget vedtaget ved håndsoprækkende afstemning.
5. Fremlæggelse af budget for 2008 til godkendelse - herunder fastsættelse af kontingent
v/ kasserer Janni Andersen
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
Spørgsmål til budgettet fra Svend Erik Albrechtsen: Hvorfor er posten til kontorhold så meget større end
der er brugt i 2007:
Kassereren svarede: Vi forventer at bruge lidt mere til kontorhold og Web-side.
Budgettet godkendt ved håndsoprækning.

6. Valg af formand
Steen Jørgensen genopstillede og blev valgt med stort bifald.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmer:
Bente Nielsen genopstillede på fuldmagt og blev valgt
Karsten Luxhøj genopstillede og blev valgt
Lisbeth Jensen opstillede og blev valgt.
Annemette Heller opstillede og blev valgt
Jan Berg opstillede og blev valgt
Suppleanter:
Ole Nysom opstillede og blev valgt som 1. suppleant
Henrik Dall opstillede på fuldmagt og blev valgt som 2. suppleant
Bestyrelsen består følgelig af:
Steen Jørgensen/Formand, Janni Andersen/Kasserer, Jan Berg, Annemette Heller, Lisbeth Jensen, Niels
Kjærgaard, Annelise Lundstrup, Karsten Luxhøj og Bente Nielsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
John Høybye genopstillede og blev valgt som revisor
Freddie Flindt-Hansen genopstillede og blev valgt som revisorsuppleant
9. Eventuelt
Steen Jørgensen berettede fra Greve Kommunes Pokalfest om, at Greve Trim havde indstillet Sigrid Hansen
til Greve Kommunes lederpris. Indstillingen havde båret frugt, så Sigrid fik tildelt prisen sammen med et
hædersbevis, en check og årskort til Tivoli.
Steen læste indstillingen op og forsamlingen gav et stort bifald til Sigrid.
Ved Pokalfesten var Michael Østergaard og Tina Steinback også blevet hyldet for deres guldmedaljer ved
det uofficielle DM i stavgang.
Herligt at Greve Trim Motionsklub er så synlig.
Dags dato er der 326 medlemmer.
Steen introducerede det nye Newline-klubtøj med logo, der kan købes hos Greve Sport.
Steen introducerede også Greve Trim's hjemmesides nye layout.
Hjemmesiden fik positive tilkendegivelser og Jan Granquist fremhævede, at sponsorerne har fået en god
plads på hjemmesiden, hvor man kan klikke på deres link.
Jan gjorde også opmærksom på, at sitet er et nyttigt informationsmedie for medlemmerne.

Steen Jørgensen sagde tak:
* Til Leif Skinnerup for et flot og stort stykke arbejde igennem 3 år i bestyrelsen.
Leif fortsætter i sponsorudvalget og i arrangementsudvalget og som løbetræner.
Også megen ros til Leif for det store arbejde med at sætte sponsorarbejdet i faste rammer og for den store
indsats med at få Sydkyst-Maraton-løbet på Skinner.
* Til Ole Nysom. 34 år i Greve Trim er det indtil nu, hvor Ole stopper som bestyrelsesmedlem, men
fortsætter som suppleant. Ole står fortsat for vores hjemmeside, medlemsregistrering m.m.
* Til alle sponsorerne.
* Til alle, der hjælper, når vi afholder arrangementer.
* Til Jan Granquist for endnu et flot og veludført arbejde som dirigent.

Steen bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Dirigenten takkede for en ualmindeligt veldisciplineret forsamlings deltagelse i generalforsamlingen.
63 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, der sluttede kl. 20.05

