Generalforsamling i VBG lørdag den 24/2 2018

Dagsorden:
Kl. 11.00 Brunch
Ordet er frit
Kl. 12.00 Generalforsamling
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Henrik Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

2. Beretninger fra formand og idrætsudvalg
Se Formandens beretning_20180224 og Idrætsudvalgsformandens beretning 2018

3. Regnskab
Se VBG Årsregnskab 2017
Regnskab er revideret af Gitte Mikkelsen og Jette Christensen. Regnskabet blev uddybet og godkendt af
generalforsamlingen

4. Indkomne forslag
Der er ikke fremsendt forslag til formanden.

5. Valg af formand/kasserer
Det lykkedes ikke at finde ny formand hvorfor generalforsamlingen blev suspenderet og der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling.

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter

9. Evt.
I forbindelse med velkomsten blev der fortalt om, at bestyrelsen er i gang med, at starte et
foreningsudviklingsforløb op ved DGI. Bestyrelsen har gjort sig nogle tanker om, hvad forløbet kan
indeholde, men vil gerne have ideer og involvering af sognets beboer.
Hvis der er nogen der efterfølgende har gode ideer og forslag så send en mail til formanden.
Mail: formand.vbg@gmail.com
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Mail: formand.vbg@gmail.com

Generalforsamling i VBG lørdag den 24/2 2018

Dagsorden:
Kl. 11.00 Brunch
Ordet er frit
Kl. 12.00 Generalforsamling
1. Valg af dirigent og stemmetællere
Henrik Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

2. Beretninger fra formand og idrætsudvalg
Se Formandens beretning_20180224 og Idrætsudvalgsformandens beretning 2018
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