Referat af ordinær generalforsamling 2013
Klubhuset onsdag d. 28. februar 2013 kl. 19:00
Jimmy Fruergaard bød velkommen, og derefter gik man over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent


Børge Hansen blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen
var rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning


Jimmy Fruergaard fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt.
Beretningen og dette referat ligger tilgængelig på EAMs hjemmeside.

3. Udvalgsberetninger (ikke til godkendelse)
Alle beretninger er lagt ind på EAMs hjemmeside.
 Veteranudvalg ved Nils-Peder Lested (oplæst af Jimmy Fruergaard)
 Motionsudvalg ved Michael Sevel
 Atletikudvalg (ungdom og senior) ved Diana Hovborg (oplæst af Torben Wolf)
 Esbjerg Motions Støttefond ved Per Andersen
 Løbsudvalg ved Børge Hansen
 Klubhusudvalg ved Michael Sevel
Generalforsamlingen blev under pkt. 3 dispenseret for udnævnelse af Vibeke Jeppesen til
”Hverdagens helt” og overrækkelse af check på 2500 kr af JV & Sydbank.

4. Fremlæggelse af regnskabet



Gert Laustsen berettede at der har været en moderat stigning i kontingent og en
stigning i lokaletilskud (da det er for 5 i stedet for normalt 4 kvartaler).
Samlede indtægter på ca. 941.000 kr, heraf 461.000 kr fra løb.
Regnskabet blev gennemgået og efterflg. godkendt.



Regnskabet for Støttefonden blev gennemgået og efterflg. godkendt.



Der var 245 medlemmer i Atletikafd. og 275 i Motionsafdelingen pr. 1. februar.

5. Indkomne forslag


Ingen.
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer



Formand:
Sekretær:

Jimmy Fruergaard blev genvalgt.
Finn Pedersen blev genvalgt.

6a. Valg af suppleant


Erik Frost-Larsen blev valgt.

7. Valg af udvalgsformænd


NSBM Støttefond:









Veteranudvalg:
Motionsudvalg:
PR udvalg:
Atletikudvalg:
Klubhusudvalg:
Løbsudvalg:
Stævneudvalg:

Lya Thomsen og Per Andersen blev genvalgt,
og Johnny Antonsen blev valgt.
Udvalget konstituerer sig efterfølgende.
Gert Laustsen blev valgt.
Michael Sevel blev genvalgt.
Vakant.
Diana Hovborg blev genvalgt.
Michael Sevel blev genvalgt.
Børge Hansen blev genvalgt.
Ad hoc.

8. Valg af revisor


Pia Sevel blev valgt.

9. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse




Alle kontingentsatser forbliver uændrede i forhold til 2012.
Gert Laustsen fremlagde næste års budget. Det viste et mindre, men acceptabelt
underskud på ca. 11.000 DKK.
Budgettet blev vedtaget.

10. Evt.







Frede: ”Statletik” kan hentes på nettet. Stryhn registrerer resultater.
Torben: Der arbejdes på at få Statletik ind på klubbens hjemmeside.
Torben: Vedr. nyt klubtøj: der mangler singletter, som forventes til april.
Torben: der afholdes dommerkurser, herunder genopfriskning, d. 5.-7. april
(genopfriskning d. 5. april).
Gerhard: Man kan modtage nyhedsbreve fra DAF.
Michael: Forslag om en form for forplejning til generalforsamlingen.
Yvonne: Forslag om at der bliver givet flere informationer om klubbens aktiviteter til
nye medlemmer.
Vibeke: Der er en folder vedr. Atletikafd.
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Jimmy takkede for god ro og orden.

Referat godkendt af dirigent:

04-03-2013
Dato

Børge Hansen
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