DIVISIONSDOMMERFORENINGEN DDF’93

Referat af Generalforsamlingen i DDF’93 den 12. april 2014 kl. 1200 i Lyngby.
I formandens fravær indledte næstformanden generalforsamlingen og bød velkommen til de
fremmødte deltagere.
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Aage Christensen, der blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt med 14 dages varsel og dagsordenen var i overensstemmelse med lovene.
Pkt. 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning, herunder også beretning for de
enkelte arbejdsgrupper, til godkendelse.
Formanden er sygemeldt, hvorfor kassereren fremlagde bestyrelsens beretning.
Året har været meget stille.
Der har ikke været noget arbejde af væsentligt omfang i foreningen, ud over den del
vores webmaster har haft med vores hjemmeside.
Ligeledes er der kassererens daglige arbejde med at opkræve kontingent, betale
fakturaer m.v.
Hjemmesiden er stadig vores største og i det forgangne år også eneste aktiv
ww.ddf93.dk.
Webmaster Aage Christensen har arbejdet stille og roligt med siden, men ikke med
nye tiltag eller forbedringer.
Bestyrelsen takker Aage Christensen for arbejdet med www.ddf93.dk.
På baggrund af tidligere sonderinger fra DSG angående en evt. deltagelse ved de Europamesterskaberne i september måned, kom der ikke noget konkret ud af dette.
Når DDF’s bestyrelse ser tilbage på 2013, må vi konstatere, at besøgene på hjemmesiden er der, men ikke i samme omfang som tidligere.
De sider, der besøges mest er påsætning og nyheder.
Hjemmesidens fremtid bør overvejes.
Hermed er der åben for en debat med udgangspunkt i denne beretning.
Der udspandt sig en bred debat om foreningen og i særdeleshed om fremtiden,
men også i forhold til brugen af hjemmesiden og dennes brug i fremtiden.
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt med akklamation.
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Pkt. 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren uddybede regnskabet, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål
til regnskabet.
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt med akklamation.
Pkt. 4. Behandling af indkomne forsalg.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
Generalforsamlingen vedtog på bestyrelsens opfordring at fastholde indmeldelsesgebyret på 100 kr., ligesom årskontingentet på 50 kr. for den kommende sæson, således kontingentet afspejler foreningens aktivitetsniveau.

Pkt. 6. Valg af ledelse.
På valg er:
a. formand (ulige år)
Bjarne Løbner-Olesen (ikke på valg)
b. næstformand (lige år)
Tina Brauner (modtager genvalg)
c. kasserer (lige år)
Per Stenaa (modtager genvalg)
d. 1 bestyrelsesmedlem (lige år) Vakant
e. 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) Vakant
f. 1 bestyrelsessuppleant (hvert år) Aage Christensen (modtager genvalg)
g. 1 revisor (ulige år)
Ove Egdal (ikke på valg)
h. 1 revisorsuppleant (hvert år). Paul-Erik Jensen (modtager genvalg)
a) Formanden, Bjarne Løbner-Olesen var ikke på valg, men ønskede p.g.a. sygdom at ikke at fortsætte i rollen som formand.
Bestyrelsen foreslog i stedet Aage Christensen, som blev valgt med akklamation for 1 år.
b) Næstformanden, Tina Brauner blev genvalgt med akklamation for 2 år.
c) Kassereren, Per Stenaa blev genvalgt med akklamation for 2 år.
d) Vakant
e) Vakant
f) Aage Christensen var blevet valgt som formand. I rollen som suppleant foreslog bestyrelsen, Steen Storgaard, som pr. mail havde tilkendegivet at ville
modtage valg. Steen blev valgt med akklamation for 1 år.
g) Revisor Ove Egdal var ikke på valg
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h) Paul-Erik Jensen genopstillede som revisorsuppleant og blev genvalgt med akklamation.

Pkt. 7

Fastsættelse af næste års generalforsamling.
Det blev besluttet at forsøge, at lade generalforsamlingen ”følge et stort volleyarrangement”, f.eks. DM eller landskamp, hvis det overhovedet er muligt.

Pkt. 8

Eventuelt.
Generalforsamlingen udtrykte tak til den afgående formand for det store arbejde
gennem årene i foreningens virke – og ønskede samtidig god rekonvalescens.
De nyvalgte formand takkede for fremmødet og debatten og afsluttede Generalforsamlingen kl. 1230.
Den 12. April 2014

Aage Christensen
Dirigent

Per Stenaa
Sekretær
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