Referat RP Beach generalforsamling 2019
generalforsamling tirsdag den 6/8-2019 kl 18:30 ved RP Beach banerne i Ryparken.
Dagsorden ifølge vedtægter.
1.

Valg af dirigent og 1 stemmetæller.

2.

Formandens beretning.

3.

Vedtægter.

4.

Regnskab, budget.

5.

Valg af bestyrelse. (Se § 5, stk. 2, 3 og 4).

6.

Valg af eventuelle bestyrelsessuppleanter.

7.

Valg af revisorer

8.

Indkomne forslag.

Evt.
Fremmødt. Dorthe(Dirmo og Dorthe), Linda, Thomas, Soleil, Lise(uden stemme ret),Soleil, Lars
Hein(uden stemme ret), Christian(uden stemme ret).
Via telefon ved kamp afstemning: Bettina, Esben, Steen-U, Angela, Niels
1.

Valg af dirigent og 1 stemmetæller.

Christian blev valgt til dirigent og referent. Dorthe som stemmetæller.
2.

Formandens beretning

2018:
Der kom nyt sand på alle 4 baner. Sandet kom fra CPH hal på Relfshalvøen. Vi fik sandet til en fin
pris. Til gengælde var der rigtig meget arbejde i at få planlagt flytningen. Aftalen med
entreprenøren var at sandet skulle fordeles jævnt. Han fik lagt alt sandet på halvdelen af arealet.
Så Niels Mølgaard og Christian Hanson måtte ud i starten af januar med en Bobcat og få lagt
sandet rigtig.
Net og baner blev gjort klar i April. De ser finde ud.
Linda og Heidi har får lavet et par arrangementer.
CPH Har lånt baner til to stævner. Dette gik godt og baner blev afleveret i fin stand.

2019:
Sæsonen startet tidligt i år den 16 februar hvor det første net kom op.
Alle baner var klar og fine før sæson start i maj.
Stolperne der holer bagnet er ved at knække/rådne. Vi har fået skift 3 af disse.
Vi har købt nye stolper til alle RP-bagnet. Det tager en del tid at skift disse så vi skal nok regne med
at der er rigeligt at lave de næste par år.
Tøj-udvalget har fået køb nogle finde trøjer. Christian har også fundet nogle jakker mm.
De har alle fået logo på.
Linda har holdt nogle dame stævner. Det virker som om spillerne er rigtig glade for konceptet.
Hun har også lavet grill arrangement.
De faste bookninger har fungeret rigtig godt.
Det har været nødvendigt med et opslag der indskærper at der skal ordnes baner når man har spillet
gratis. Det har haft en rigtig god effekt.
En lille gruppe har hjulpet med at få vedligeholdt banerne. Tak til dem! Hvis de ikke har fået en
trøje så sig til.
Net på bane et er udskiftet. Net på bane 2 står til udskiftning.
Det er foreslået at der sætte noget skum på spille stolper. Fin ide. Budget ingen hindring.
Låsen til vores garage har været skåret op. Der er ikke forsvundet noget. Med omkodning af ny lås
er nødvendig.
3.

Vedtægter.

Ingen indkommende forslag
4: Regnskab, budget.
John har set regnskabet og sendt følgende svar:
Hej Christian
Tak for det fremsendte regnskab for 2018 med tilhørende bilag. Jeg har gennemgået regnskabet og
kan på den baggrund oplyse, at jeg ikke har bemærkninger, idet der er sammenhæng mellem
indestående på bankkontoen og de dokumenterede udgifter og indtægter, som der har været i
perioden. Jeg kan derfor, som valgt revisor, godkende regnskabet.
Tak for din store indsats for RP beach.
Med venlig hilsen John Harting Nielsen

Regnskabet for 2018 blev gennemgået.
Ingen kommentar eller protester.
Budget for 2019 blev fastholdt på baneleje +30000 ,Stævner –10000 veligehold –10000.
Der er købet bag-net-stolper og tøj.
Budget for 2020 blev baneleje +30000 ,Stævner –5000 veligehold –10000.
Det giver mulighed for at lave noget grill mm til stævner.
5 Valg af bestyrelse / 6.

Valg af eventuelle bestyrelsessuppleanter.

Der var ikke nogle nye kandidater og ingen der ønsket at fratræde. Så genvalg til:
Christian Hanson (formand) ,Angela van Hofwegen (bm),Steen-Ulrik Ipsen (bm), Bettina
Bjerring(bm), Linda Soleil (bm), Thomas (Suppleant), Esben (Suppleant).
7

Valg af revisorer

John blev valgt. Håber han accepter.
8: .

Indkomne forslag.

Dorthe: Nævnte at en fra Diramo ikke kunne booke tider da han navn ikke kom frem i menuen. Det
undersøges af Christian og Dorthe.
Esben: ønsket skum på net-stolper. Der er penge i budget og det er en god ide. Så ok.
Soleil: foreslog at hæve halvtag med 20cm. Det er teknisk svært og tidskrævende. Christian prøver
at finde et markeringsbånd der synliggøre kant.
Linda: Foreslog at herrerne også for lavet et stævne.
Dorthe: Ønsker bedre varsel på arbejdsdage.

