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● Valg af dirigent og referent.
- Dirigent; Andres Kastoft
- Referent; Mikael Holm Conner
● Formandens beretning.
- Tak 
● Behandling af indkomne forslag.
- Vedtaget. Vedtægts ændring §6;
 Foreningens daglige ledelse forestås af den samlede bestyrelse
 Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, 3 menige, samt 1 juniorrepræsentant.
Såfremt der ikke vælges en fuld bestyrelse har bestyrelsen pro cura til at indlemme op til 3
bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant efter generalforsamlingen.
 Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 1-3
medlemmer vælges i ulige år, mens 2-4 medlemmer vælges i lige år.
 Generalforsamlingen vælger hvert år 1-2 bestyrelsessuppleanter, der indtræder i bestyrelsen i en af
generalforsamlingen fastsat rækkefølge i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af
bestyrelsen.
 Bestyrelsen kan nedsætte faste og midlertidige udvalg til varetagelse af nærmere fastsatte opgaver.
Udvalgsformændene kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer, inkl. formanden, er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der tages beslutningsreferat af
bestyrelsesmøder. Referatet godkendes af bestyrelsen på efterfølgende møde.
● Fastsættelse af kontingent.
- Uændret. Vedtaget!
● Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år.
- Yes!
● Valg af bestyrelse
- Jes Michaelsen (ikke på valg), John Hemberg genopstiller, Søren Wassard genopstiller, Flemming Pedersen
genopstiller, Kent Nielsen opstiller. Alle valgt.
● Valg af 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 1 bestyrelsessuppleant over 18 år og 1 suppleant for
juniorrepræsentanten.
- Tanja Garth Pedersen genopstiller som revisor, Johan Pelck Olsen genopstiller som revisorsuppleant in
absentia, Andreas Kastoft genopstiller som bestyrelsessuppleant, ingen juniorrepræsentant valgt.
● Eventuelt.
- tak til formanden v. John
- tak til Kent for ungdomstræning v. Jes
- højvægsprojekt v. John.

