Generalforsamling TSV-75
mandag d. 24. februar 2014

!
1. Valg af dirigent:
Per er valgt som dirigent.
2. Formandens beretning:
Formandens beretning blev godkendt. Den ligger på skrift, og kan læses andetsteds.
Dorte: Hvilke nye tiltag er der på vej: Vicky og Julius har været på trænerkursus, og vil træne
kids.
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab:
Kasseren fremlagde det reviderede regnskab. Sammen med regnskabet for Tønder Cup, 2013.
Regnskabet blev godkendt
Vicky: Hvor mange medlemmer er der i klubben: 2013: under 18, 19 stk. 19 – 24 1 stk. over 25,
17stk.
4. Udvalgsformændene aflægger beretning:
Marianne: Tønder cup 2013 gik fint på alle parametre. Også fint med live-musik.
Marianne & Per: Ungdomsudvalget: Desværre ingen kampe udover pokalstævne. Meget blandet
niveau både aldersmæssigt, og niveau. Normalt er der stævner en gang om måneden, men der
er ingen lokale klubber at spille turnering mod.
Marianne: Festudvalget: Vi har holdt en del fester i år. EM i volleyball, ålespisning og julefrokost.
Det blev ikke til beachvolley fest.
5. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag om etablering af beachvolley baner. Bestyrelsens forslag er vedtaget, men
beløbsrammen er sat ned.
6. Valg af bestyrelse:
På valg er Andreas, Gert og Peter. De blev alle genvalgt. Lisbeth Kernfelt er nyvalgt til
bestyrelsen. Bestyrelsen blev således udvidet med et enkelt medlem.
Dorte er genvalgt som suppleant.
Carl og Alex blev genvalgt til revisorer med akklamation.
7. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet forbliver uændret.
8. Tønder Cup:
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Marianne orienterede om det kommende stævne. Der er fyldt op, med ca. 15 hold på venteliste.
Der er stadig brug for mange hjælpere.
9. Eventuelt:
Lisbeth vil gerne træne motionisterne næste år.
Christian Kiørboe vil måske være træner til Teen.
Per takkede for god ro og orden. Der var stadigvæk brød.
Referent: Peter

