MOTIONSSVØMMEKLUBBEN - Viborg
Referat af generalforsamling/Hyggeaften torsdag den 3. september kl. 18.30 – 22.00 i
mødelokale, Møllehøjhallen.

Antal fremmødte: 56 (tilmeldt 54) inkl. bestyrelsen.
Formanden bød velkommen.
Spisning.
Generalforsamling.

1.

Valg af stemmetæller og dirigent.

Stemmetællere: Jesper og Karsten.
Dirigent: K.B. Kristensen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede
at indkaldelse til generalforsamlingen var
korrekt varslet 3 uger før.

2.

Bestyrelsens beretning ved
Formanden.

Peder aflagde beretning,

Generalforsamling godkendte beretningen.

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab
2019.

Vi havde 170 voksne og 28 børn medlemmer
pr. 31/12-2019.

Regnskabet blev godkendt af
generalforsamling.

4.

Forslag til budget 2020, herunder
fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår at 4. kvartal bliver gratis.

Budget godkendt af generalforsamling.

5.

Valg af kasserer.
Valg af sekretær.

Lars Beck blev genvalgt.
Inge Andersen blev genvalgt.

6.

Valg af suppleant til bestyrelsen.

Poul Jensen blev genvalgt.

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Jesper Paulsen og K.B. Kristensen blev
genvalgt.

8.

Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 27.
august.

Ingen forslag modtaget.
Corona situationen:
Peder orienterede om de regler, som vi er
pålagt som forening ved genåbning.
I omklædningsrum må der max. være 18
personer ad gangen, og omklædningsrummet er
delt op med 1 meter til hver.
12 personer i bassinet ad gangen, der skal være
2 meters afstand.
Tørre alt af med sprit og papir før og efter bad
og på toilet.
Nogle af de udtalelser, som medlemmerne kom
med:
Medlem sagde: Hvorfor er der så meget forskel
på om man svømmer i Viborg Svømmehal
eller på Højskolen.
Forslag fra medlem: Ansætte medlemmer til at
holde opsyn i omklædningsrum.
Medlem spørger: Hvorfor saunaen er lukket på
Højskolen og ikke i Viborg Svømmehal.
Forslag fra medlem: Brug ”Doodle.com” et
program hvor man kan melde sig til og fra.
Medlem siger at mange tirsdag og fredag
morgen allerede har faste tider, de møder op
på, men bedst hvis alle bliver tilgodeset.

Medlem foreslår tilmelding, som man f.eks.
gør til spinning.
Medlem sagde, at Peder var regelrytter og vi
sad for tæt og sammenligner med V.S. og
DSB!
Medlem siger, at morgenholdet selv kan
regulere antallet.
Medlem har været i mange svømmehaller, hvor
der intet opsyn er!
Konklusion:
Bestyrelsen skal hurtigst muligt sende mail ud
til alle medlemmer og orientere om
muligheden for at komme til at svømme igen.
Medlemmerne skal herefter melde tilbage, om
de vil svømme og hvis angive 3 ønsker om tid i
prioriteret rækkefølge.
1. fase af genåbning bliver med 1 svømmetid
til hvert medlem.

9.

Eventuelt.
Dirigenten lukkede generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten og udleverede
vin til dirigent, revisor og suppleant.

Ref.: Inge Andersen.

