Referat af ordinær generalforsamling West Jump
Onsdag den. 12. maj. 2021
Pkt 1. Valg af dirigent og referent
-

Stefan Olsen valgt som dirigent.
Jesper Bundgaard valgt som referent. Der skrives beslutningsreferat.

Pkt. 2. Generalforsamlingens lovlighed
-

Dirigenten kan bevidne generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Pkt. 3. Formandens beretning.
-

Stille år pga. corona.
Se særskilt formandens beretning.

Pkt. 4. Kassererens beretning.
-

Kassereren fremlægger regnskabet
Regnskabet godkendt.
Corona har sat tydeligt præg på årets resultat. Dette skyldes særligt det reducerede antal
soldaterelever, men trods udfordringerne formår West Jump at opretholde et overskud.
Det bemærkes klubben har fået betydeligt beløb i støtte fra DIF i coronastøtte.

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Alle poster er på valg. Dirigenten gør opmærksom på at afstemningen er ved simpelt stemmeflertal. Et
medlem ønsker skriftlig afstemning. Herefter vælges Leif og Jesper som stemmetællere.
Dirigenten beslutter ud fra de særlige omstændigheder der er i år pga corona, at Magnus K, Pernille H og
Martin M, der er med online, kan deltage i afstemningen ved at sende deres stemme på SMS til dirigenten.
-

Mark Albrektsen er genvalgt som formand uden modkandidater.
Benjamin Philipsen er genvalgt som næstformand, uden modkandidater.
Birgitte Skov Forsberg er genvalgt som kasserer udenfor bestyrelsen, uden modkandidater.
Christian Bahn Larsen er genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.

-

Mia Jul er genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.
Jakob Østergaard (Krølle) er genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.

Tre medlemmer ønsker at stille op til suppleantposter. Da der kun kan vælges to, bedes alle medlemmer og
at aflevere en stemmeseddel med to navne på. Kandidaterne der stiller op er Jens Martin, Stefanie, og
Vanilla. Efter afstemning falder valget på:
-

Jens Martin Damgaard er valgt til 1. suppleant.
Stefanie Skalborg Andersen er valgt til 2. suppleant.

Pkt. 6. Valg af to revisorer.
Bestyrelsen har indstillet til Generalforsamlingen et ønske om at etablere samarbejde med Revisionsfirmaet
BDO. Det skyldes man ønsker en professionel revisor til at kunne støtte mere op om formanden og
kassereren i en tid hvor der til stadighed bliver stillet højere krav til klubbens økonomisk aflægning.
Generalforsamlingen godkender BDO som primær revisor.
TIl revisor suppleant posten opstiller Peter Adser og Jens Pedersen. Efter afstemning vælges Jens Pedersen
som revisorsuppleant.

Pkt. 7. Valg af delegeret til repræsentantskabsmøde.
-

En person deltager med stemmeret for klubben. Mark Albrektsen er valgt.
Der tales om mulighed for at andet medlem kan deltage i mødet, uden stemmeret.

Pkt. 8. Fastsættelse af medlemsbidrag.
-

Der fastholdes et årskontingent på 1300 kr. eller 400 kr. pr. kvartal.

Pkt. 9. Indkomne forslag
Pkt. 9.1 Godkendelse af ændrede vedtægter.
Generalforsamlingen blev indkaldt pr mail den 11/4. I indkaldelsen lå de reviderede vedtægter som
bestyrelsen ønsker at få til afstemning på generalforsamlingen. Bestyrelsen lagde ligeledes op til at man
kunne komme med indput til vedtægterne, hvilket to medlemmer gjorde. Bestyrelsen har været i
kommunikation med de to medlemmer for at tilpasse vedtægterne. Dette medførte de endelige vedtægter
som bestyrelsen ønskede at få til godkendelse på generalforsamlingen blev udsendt. d. 9.5.2021
Formanden starter med at forklare baggrunden for vedtægtsændringerne. Nye udefrakommende krav fra
banker og fonde har været medvirkende til at skabe fokus for foreningens nye forslag til vedtægter.
Skive Idræts Samvirke (Sis) har givet gode input til bestyrelsen og været med til at udarbejde vedtægterne.
Dette er blandt andet med til at vedtægterne har undergået en væsentlig redigering.

Vedtægter er gennemgået på generalforsamlingen og der er diskuteret relevante ændringer til enkelte
punkter. Bestyrelsen indstiller til at vedtægterne godkendes som helhed, idet der er forslag til strukturelle
og indholdsmæssige ændringer.
Under gennemgang af vedtægterne for generalforsamlingen, kommer der forslag til indhold og små
rettelser til indhold, opstilling og konsekvensrettelser. Derfor besluttes det af dirigenten at afstemning
udskydes til vedtægterne er helt uden bemærkninger. Ændringerne til de nye vedtægter som bestyrelsen
skal tage stilling til er følgende:
●
●

●

Fejlbehæftet punktopstilling tilpasses
Bestyrelsen skal udarbejde forslag til hvordan medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær
generalforsamling. Paragraf 16.1 eksempelvis ”Mindst 20 medlemmer eller mindst ¼ af klubbens
medlemmer kræves for at indkalde til generalforsamling”
17.3 omformuleres og holdes op imod paragraf 19

Nye vedtægter udsendes til gennemsyn og der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling mhp.
Godkende revisionen som helhed.

Pkt. 9.2. Indkomne forslag:
1.Ebbe har en kommentar til bestyrelsens håndtering af indkomne forslag. Det skyldes han har fremsendt
sine input til vedtægterne som et indkommet forslag til generalforsamlingen og bestyrelsen mere har
behandlet det som et ønske til indarbejdelse i de nye vedtægter. Han ser det meget problematisk i
bestyrelsen fejler i deres måde at håndterer hans forslag, da hans forslag ikke direkte bliver fremlagt for
generalforsamlingen.
Bestyrelsen giver udtryk for, fremadrettet, at være bedre til at imødekomme en dialog omkring indkomne
forslag
2.Mekker spørger til referatets tilgængelighed, og der har været drøftet referatets udformning, da tidligere
referater har været meget simple beslutningsreferater. Der er et ønske om at referaterne bliver lidt mere
fyldestgørende. Herunder gøres opmærksom på at referatet for generalforsamlingen i 2020 har været taget
af hjemmesiden. Det bemærkes fra generalforsamlingen at referatet skal være tilgængeligt for
medlemmerne, også uanset hvad man synes om indholdet. Dette vil være nærmere defineret i de nye
foreslåede vedtægter.

Pkt. 10. Eventuelt
Jens Pedersen opfordrer bestyrelsen til at give klubbens medlemmer mulighed for gratis spring.
Mark oplyser at fire klubber undersøger mulighed for et samarbejde omkring brug af fly og rigs. DFU er
involveret og arbejder på en mulig strategi omkring fælles rammer.
Mark har engageret sig i driftsgruppen og vil med positiv tilgang tilstræbe at bidrage til en god udvikling for
Skive lufthavn og klubbens rammer.
Ebbe informerer om kassererens arbejde, og der tales om valget mellem frivillig eller professionel indsats.

Således hørt og opfattet:

Referent - Jesper Bundgaard

Dirigent - Stefan Olsen

