GENERALFORSAMLING
Hermed indkalder bestyrelsen for TSV-75 til årets ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes i Tønder Sports- og Fritids Center
(Tønderhallerne)
Mandag den 23. februar 2015 kl. 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Per er valgt som dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
Se formandens skriftlige beretning andetsteds.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Kaj fremlagde regnskabet for Tønder cup. Tønder cup gav igen i
år et meget tilfredsstillende resultat.
Peter gennemgik regnskabet. Der var et beskedent overskud i
2014.
Anlæggelse af beachvolley baner sker på kommunens regning.
4. Udvalgsformændene aflægger beretning.
Kaj aflagde Mariannes beretning fra Tønder cup udvalget. Der
deltog i 2014 65 hold, og der var ca. 500 med til festen. Der er
gang i planlægningen af stævnet 2015. Beretningen kan ses
andetsteds.
Dorte er formand for det sociale udvalg, og sygdom gjorde, at vi
ikke fik en beretning fra dette udvalg.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne, så paragraf 8 ikke
indeholder sydjysk volleyballkreds.

Efter en kort menings tilkendegivelse, blev det besluttet at
TSV-75s ejendele tilfalder de kommunale skoler i Tønder by.
6. Valg af
2-3 Bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.
På valg er Kaj og Anders. Kaj ønsker ikke genvalg.
Anders blev genvalgt, og Julius er nyvalgt til bestyrelsen.
Marianne ønsker ikke genvalg som suppelant. Som ny suppleant
vælges Christian Kjørbo.
2 Revisorer, som ikke må være medlemmer af
Bestyrelsen.
Carl og Alex blev genvalgt som revisorer.
6. Fastsættelse af kontingent.
Ingen ændringer i kontingenten.
7. Tønder Cup.
Vi er godt i gang, der er tilmeldt 68 hold. Der bliver spillet i 4
haller. Maden er bestilt fra Tønder hallerne. Carl undersøger
muligheden for at åbne svømmehallen.
8. Eventuelt.
Der er kids stævne på søndag. Julius og Vicky mangler hjælp.
Anders og Dres er klar til at hjælpe.
Der holdes træner kursus lørdag d. 11. april. Kurset henvender
sig til kids hjælpetrænere.
Dres takkede Per for sin ledelse af mødet.

