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Formand Erik Eskildsen bød deltagerne velkomne

1. Valg af dirigent og referent
Tommy Fritzen vælges til dirigent og Joakim Ljungdahl som referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Mange gode arrangementer været afviklet såsom Special Olympics i Helsingør, hvor vi var 68 deltagere,
skitur til Østrig i januar med 38 deltagere, TDBH i august med 32 deltagere.
De fremmødte klappede 
Der har været håndbold stævner, fodbold stævner, idrætslørdage og naturligvis masser af ugentlige
aktiviteter.
1 medlem giver udtryk for, at han gerne vil have flere skiture og 1 medlem vil gerne have flere unge
deltagere på idrætslørdage, det er blevet hørt.

3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. Revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
Kasserer fremlagde regnskab, og det blev godkendt med flere klapsalver 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Kassereren fremlagde budget som generalforsamlingen godkendte.

5. Fastlæggelse af kontingent
Kontingent uændret, medlem forslog dog muligheden for at det blevet hævet og der var en snak om det,
hvor flertallet mente kr. 350,- var acceptabelt.
Dette er dog først muligt at vedtage til 2020 Generalforsamling.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7. Valg af formand (i lige år) .
Erik Eskildsen var ikke på valg

8. Valg af kasserer (i ulige år)
Joakim T. Ljungdahl blev genvalgt

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 1 år)
Henning O, ønsker at udtræde, ligeledes ønsker Jimmi S at trække sig.
Marlene W, Jan Mølgaard, KB Nielsen, Jacob Linding, Kristina Kyster, Peter Kyster, Tommy Fritzen ønsker
genvalgt og er valgt med klapsalver
Bestyrelsen for det næste år ser derfor således ud.
Erik Eskildsen, Formand
Joakim T. Ljungdahl, Kasserer
Tommy Fritzen
Kristina Kyster
Marlene Wøldike
Kai Bjarne (K.B) Nielsen
Niels Becker Larsen
Jan Mølgaard
Jakob Linding
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10. Valg af revisor (for 1 år)
Merete Fritzen blev genvalgt

11. Valg af revisorsuppleant (for 1 år)
Maiken Eskildsen blev valgt

12. Valg af årets medlem
Årets medlem udskydes til en idrætslørdag, hvor prisen uddeles

13. Eventuelt
Der bemærkes at der er få fremmødte…
Der spørges om der evt. kunne laves en idrætstur sydpå og der arbejdes på det
Der bemærkes at kagerne er dårlige ;-)
Dirigenten takker for god ro og orden
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