Referat af ordinær generalforsamling for

IDRÆTSSAMVIRKET BRØNDERSLEV
Torsdag den 30 april 2015 kl. 19,00
I
Brønderslev-Hallen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Søren Krog Jensen blev valgt.
2. Navneopråb og evt. valg af to stemmetællere.
Poul Lønbro og Søren Krog Jensen foretog navneopråb.
Generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig.
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
I formandens fravær aflagde næstformanden Peter Jensen bestyrelsens
Beretning.
Beretning godkendt.
Beretning vedlagt.
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
Poul Lønbro aflagde det reviderede regnskab.
Regnskab godkendt.
Regnskab vedlagt.
5. Indkomne forslag. Herunder fastsættelse af kontingent.
Intet forslag indkommet.
Uændret kontingent.
Godkendt.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er Poul Lønbro, kasserer. Villig til genvalg.
Og Peter Jensen. Ønsker ikke genvalg.
Generalforsamlingen foreslog genvalg af Poul Lønbro og nyvalg af
Søren Krog Jensen.
Begge blev valgt.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
På valg er Søren Krog Jensen og Gurli Nielsen.
Generalforsamlingen foreslog valg af Claus Klæstrup og Peter Jensen.
Begge blev valgt.
Valg af revisor.
På valg er Bente Petersen. Villig til genvalg.
Bente Petersen genvalgt.
8. Valg af revisorsuppleant.
På valg er Jens Terkildsen. Villig til genvalg.
Jens Terkildsen genvalgt.
9. Eventuelt.
Følgende blev drøftet:
Opsigelsen af Brønderslev-ordningen pr. 1/1-2016 og nedsættelsen af
Lokaletilskuddet fra 75% til 65%. Dette rammer foreninger med egne lokaler
Meget hårdt. ( eks. BI ca. kr. 120.000 årligt)
Nedsættelse af medlemstilskuddet til medlemmer under 25 år fra kr.370,00 til
Kr. 345,00.
Tilladelse til kommunale institutioner til at søge om sponsor penge i konkurrence
Med vore foreninger.
Skal vore tilskud fordeles på en anden måde?
Brønderslev kommune har før været kendt for at føre en fornuftig økonomisk politik
Over for foreningerne. Hvad nu?
Stort ønske fra foreningerne om at få et møde med Brønderslev kommune for at få
Lejlighed til at gøre rede for konsekvenserne af nedsættelserne.

Dirigent.

Søren Krog Jensen.

