MIF – Midtals Idrætsforening
Referat
ORDINÆR GENERALFORSAMLIG
Onsdag den 19. maj 2021 kl. 19.00
i Augustenborghallerne
Indkaldte: Aktive og passive medlemmer af MIF
Antal deltagere: 16

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

Valg af dirigent og protokolfører
Formandens beretning
Kassererens beretning
Indkomne forslag
Valg:
•
•
•
•
•

Formand
Næstformand
Kasserer (for 1 år)
Medlemsadministrator
Sekretær

-

På valg
Ikke på valg
På valg (FU foreslår at fortsætte med H-Bogføring)
Ikke på valg
På valg

6) Valg af suppleanter
7) Valg af revisor samt revisorsuppleanter
8) Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent og protokolfører
Wilford Hansen bliver foreslået som dirigent og Jeanette Myllerup som protokolfører. Begge blev
valgt. Wilford konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Ad. 2. Formandens beretning v/Bjarne Laugesen
Bjarne fremlagde beretningen, der blev godkendt uden bemærkninger. Beretningen ligger på mif.dk.
Der er afholdt årsmøder i alle afdelinger, og flere afdelinger kan byde velkommen til nye
bestyrelsesmedlemmer. Der er bl.a. kommet en ny håndboldbestyrelse, gymnastikafdelingen har
fået fire nye i bestyrelsen, og tennis har fået ny næstformand og ny suppleant. I bestyrelsen hos
løbeklubben er der stoppet tre, men to nye er kommet ind. Og i Kultur er de en færre i bestyrelsen .
Opdateringerne findes på MIFs hjemmeside.
Bjarne takkede Augustenborghallerne, medlemmer, udvalg, bestyrelser, webmastere, revisorer og
ikke mindst sponsorer og frivillige for godt samarbejde, støtte og opbakning i et svært år.
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Ad. 3. Kassererens beretning v/Anne Christiansen, H-Bogføring
Anne fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Ingen bemærkninger fra revisor.

Ad. 4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad. 5. Valg
•
•
•
•
•

Formand – på valg
Næstformand – ikke på valg
Kasserer (for 1 år) – på valg (FU foreslår at fortsætte med H-Bogføring).
Medlemsadministrator – ikke på valg
Sekretær – på valg

Alle på valg blev genvalgt.

Ad. 6. Valg af suppleanter
1. suppleant (Bent Vestergaard) – på valg
2. suppleant (Solveig Schmidt) – på valg
Begge blev genvalgt.

Ad. 7. Valg af revisor samt revisorsuppleanter
•
•
•

Bjørn Hansen – på valg
Karen Grau – på valg
Revisorsuppleant (Birgitte Vestergaard) – på valg

Alle blev genvalgt.

Ad. 8. Eventuelt
Fra tennisafdelingen gjorde man opmærksom på, at det kunne være rart, hvis man kunne registrere
sig som medlem og betale med MobilePay. Kassereren gør opmærksom på, at det er meget
omstændigt at indføre en sådan ordning, da der kræves mange oplysninger i f orbindelse med
medlemsregistrering – både til adressekartoteket og det finansielle kartotek. Medlemmer skal også
godkende foreningens gældende betingelser, så der er også noget juridisk i, at
medlemsregistreringen foregår som nu.

Wilford Hansen
Dirigent

Augustenborg, 20. maj 2021

Jeanette Myllerup
Protokolfører

