Formanden bød velkommen til årets generalforsamling
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent, Leo blev foreslået og valgt.
Dirigenten erklærede at generalforsamling ikke er korrekt indkaldt, men pga Corona er dette godkendt.
Leo og Steven blev valgt som stemmetæller
Formandens beretning:
Årets hovedpunkter 2019
-April og Oktober LAN
-Bestyrelsesweekend
-Holdt en GF og EGF
-Skiftet en del ud i bestyrelsen
-Ugentlig træningsdag som Steven står for
Tiden i bestyrelsen begyndte kaotisk, da vi desværre ikke kunne blive enige om en fælles målsætning for
foreningen. Der var en del gnidninger, men de kanter blev slebet af og bestyrelsen arbejder idag meget mere
harmonisk, samtidig har vi fået fordelt opgaverne forholdsvis godt ud, så der bliver løftet i flok.
Mit mål med at starte i bestyrelsen var at gøre den mere "seriøs/professionel" og så ville jeg have den
godkendt som en folkeoplysende forening.
Målet er nået og vi kan nu modtage tilskud fra kommunen og har langt større muligheder for at søge i fonde
osv.
Selvom vi har medlemmer fra hele landet, så er foreningen tilhørende i Viborg Kommune.
Betyder det så at LAN skal være i Viborg?
Ja og Nej… Kommunen vil give tilskud til begge vores årlige LAN events, men det ene skal afholdes i Viborg
Kommune.
Dette var der opbakning omkring blandt deltagerne til generalforsamlingen.

5.

Mikkel gennemgik årsregnskabet
a. Revisor Bent har godkendt og kassen stemte
b. Der blev i 2019 brugt en del penge på præmier, ellers ingen større indkøb.
c. Foreningen har haft en lille fremgang i økonomien.
6. Indkomne forslag:
a. Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
a. Det blev foreslået og godkendt at kontingent på 400 kr/årligt 250 kr/halv årligt fortsætter uændret.
8. Budget
a. Budgettet blev gennemgået og er vedhæftet.
b. Budgettet blev godkendt
9. Valg af formand:
a. Formanden var ikke på valg i år.
10. Valg af 3 øvrige bestyrelse + 1 suppleant
a. Som menige medlemmer opstiller:
i. Lars – Modtager genvalg
ii. Tom – Modtager genvalg
iii. Steffen – Modtager genvalg
b. De 3 blev stemt ind.

c.

Som suppleant opstiller
i. Michael – Modtager genvalg
ii. Jesper – Stiller op
d. Jesper blev valgt ind
e. Formanden opfordrede til at Michael fortsatte med at være aktiv i foreningen. Da vi stadig kan bruge
alle hænder
11. Valg af revisor:
a. Bent – Genopstiller
b. Bent blev valgt
c. Der blev ikke valgt nogen revisor suppleant.
12. Eventuelt:
a. Blev fortalt fra sponsor teamet om kontakter ved flere relevante sponsorer både i form af
økonomisk sponsorat og materielle gaver.

Formanden takkede for fremmøde og god ro og orden

