Dirigent: Søren Wassard, Referent: Mikael Holm Conner
Er GF indkaldt korrekt: Ja!
Formandens beretning
YES yes
Indkomne forslag
§7 Kontingent og indmeldelsesgebyr
Kontingent til foreningen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Dog har bestyrelsen pro cura
til ændring af indmeldelsesgebyr, kontingentsats, forfaldsdato, samt betalingsfrekvens (f.eks. årligt /
månedligt), hvis det skønnes nødvendigt. Kontingentændringer skal gives med minimum en måneds varsel.
Kontingent forfalder årligt den 1. marts.
Kontingent: Gældende fra 1/1 2018
Børn: 0-12 år: 150 kr pro anno
Ungdom: 13-18 år: 400 kr pro anno
Senior: 19- år: 600 kr pro anno
Passivt: 0-103 år 100 kr pro anno
Familierabat: se §4.
Dagkontingent: voksne dkr. 50, / børn dkr. 25, inkl. kaffe, udstyr og skolån.
Indmeldelsesgebyr: dkr. 0,GF indstiller: Vedtaget!
§ 4 Medlems forhold
● Indmeldelse sker ved oprettelse på https://3400klatring.klub-modul.dk
● Medlemmet skal være født ved indmeldelsen.
● Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
● Udmeldelse af klubben kan kun ske med måneds varsel ifht. indeværende kontingentperiode.
● Medlemmer har brugsret til foreningens faciliteter, indenfor de fastsatte åbningstider
● En evt. familierabat fastsættes af bestyrelsen.
● Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningen og dens interesser. En sådan
beslutning kan indankes til førstkommende ordinære generalforsamling.
GF: Go’ kendt
En god snak om ALLE medlemmer betaler gældende kontingentsats uanset status og engagement ud fra et
lighedsprincip. GaK geninvesterer sine ressourcer i egne aktive engagerede frivillige medlemmer og/eller
faciliteter, et princip som både GF og bestyrelsen skal leve op til.
Fastsættelse af kontingent
Ingen ændringer, se evt ovenstående §7
Børn: 0-12 år: 150 kr pro anno
Ungdom: 13-18 år: 400 kr pro anno
Senior: 19- år: 600 kr pro anno
Passivt: 0-103 år 100 kr pro anno
Regnskab
GF: Godkendt
Valg af bestyrelse
På valg: formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, juniorrepræsentant. Alle ønsker genvalg.
GF: Valgt!
Valg af:
Revisor: Tanja valgt
Revisorsuppleant: ingen
Bestyrelsessuppleant over 18 år: John valgt
Juniorrepræsentant, suppleant: Robin valgt
Evt.:

Johan og lokalrådet i Gadevang omkring projekt på grusbanen ved Asylet. Oplagt at der laves en ordentlig
klatrefacilitet, hvor GaK som minimum kan yde klatrerådgivning.
God idé, hvis ansvar ligger ikke i GaK. Vi vil hjertens gerne hjælpe, rådgive ifht. sikring af kvalitet af en
idrætsfacilitet - ikke legeplads!
Hvad er tidsperspektiv, for det er lidt uheldigt timet rent tidsmæssigt pga. vi selv er ved at opføre en ny facilitet.
Det er pt vores hovedfokus.
Efter GF
Bestyrelsen valgte i umiddelbar forlængelse af GF, at konstituere sig selv:
Konstituering:
Mikael Holm Conner, formand (lige år)
Næstformand, Søren Wassard (ulige år)
Kassererer, Flemming Pedersen (ulige år)
3 bestyrelsesmedlemmer: Christian Slavensky, Jes Michaelsen, Thomas Garth Pedersen
Juniorrepræsentant: Tilde Gath Pedersen
Suppleanter vil på lige fod med bestyrelsesmedlemmer indkaldes til bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøder er
som udgangspunkt åbne, med mindre andet er angivet.

