Referat for generalforsamling RP Beach 2018
Afholdt den 23 juli 2018 kl 19 på RP beach banerne.
Fremmødte:
Med stemme ret:Linda, Christian, Soleil, Steen-Ulrik, Angela, Dorthe, Esben, Niels (delvis).
Gæster:Alice, Michael og Lars H.
Generalforsamling blev afholdt i forbindelse med RP fælles.
Før møde blev der serveret grill mad.

1.

Valg af dirigent og 1 stemmetæller.

Esben blev valgt som dirigent, Christian som stemmetæller og referent.

2.

Formandens beretning.

2017:
Skur renoveret med ny væg og dør. Tak til Thomas C, Steen Ulrik, Esben, Karin, Dorthe, Birgit mm
Opstart af baner gik fint.
Udlejning er Siff ny. Jesper og Berit er stoppet.
Der er et par ledige baner som vi har valgt at sætte til fri bookning frem for at udleje dem.
Linda prøvet at lave lidt dame træning om torsdagen. Dette er sat i bero.
CPH beach har lejet baner til 2 tur stævner.
Der blev givet rabat på nye priser plus RP beach købte og monteret et bagnet til CPH.
Der blev lavet en grill aften torsdag den 6/7
Sand til baner blev planlagt.

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 Beach Har lånt baner til to stævner. Dette gik godt og baner blev afleveret i fin stand.

3.

Vedtægter.

Ingen nye forslag.

4.

Regnskab, budget.

Revisor John’s havde send en mail: Se bilag
Regnskab er i bilag.
Efter gennemgang af regnskab 2017 blev det godkendt uden protester.
Buget 2019 blev udarbejdet.
Der blev lavet et tøjudvalg bestående af Linda og Angela mm. Tøj udgifter tages fra ”Træning og
stævner” buget 2019 eller 2018 ”Tøj” budget 2018.
Stævner
Udlejning
Vedligehold
Tøj
Bord
Træning stævner
Sand

5.

Budget 2017
-4000
30000
-50000

Budget 2018

Budget 2019

30000
30000
-5000
-10000
-10000
-1500
-5000
-10000
-50000 hvis overført
fra 2016.

Valg af bestyrelse.

Steen-Ulrik, Linda blev genvalgt uden modkandidater.

6.

Valg af eventuelle bestyrelsessuppleanter.

Esben og Thomas blev genvalgt valgt som suppleant.
Bestyrelsen: Christian, Steen Ulrik, Angela, Bettina og Linda. Suppleanter Esben og Thomas.

7.

Valg af revisorer

John blev genvalgt som revisor.

8.

Indkomne forslag.

Ingen.

9.

Evt.

Soleil: Der er nogle krog der skal fjernes / udbedres i skur:
Bane Standarten blev diskuteret. Alle baner er materielt i orden.
Bane 1 til 3 bliver glattet pænt ud og er af meget fin standart.
Bane 4 er blevet rette op adskillige gangen. Dette holder kortvarigt. Det virker som om en del hold
på bane 4 ikke reetabler baner efter/før brug ved at trække sand ind fra siderne. Det kan være
nødvendig at flytte bookninger i 2019.

Bilag: Indkaldelse.
RP Beach generalforsamling 2018
Hej RP Beach spillere.
Vi holder generalforsamling tirsdag den 24/7-2018 kl 19 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.
Bestyrelsen består af:
Christian Hanson (formand)
Angela van Hofwegen (bm)
Steen-Ulrik Ipsen (bm)(på valg)
Bettina Bjerring (bm)
Linda Soleil (bm) (på valg)
Thomas (Suppleant)
Esben (Suppleant)
Bemærk: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Regnskab, budget 2018, budget 2019 sendes senere på ugen.
Med venlig hilsen
Christian / RP Beach

Bilag:

Bilag Mail fra John
John Harting
15. jul. (for 10 dage siden)
til mig, Steen-Ulrik
Hej Christian

Nu har jeg også gennemgået 2017. Jeg har ikke bemærkninger til regnskabet, idet der er
sammenhæng mellem indestående på bankkontoen og de udgifter og indtægter, som der har været i
perioden.

Jeg kan derfor godkende regnskabet som valgt revisor.

Med venlig hilsen
John Harting Nielsen

