Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Thy Frilufts- Klatreklub onsdag den 11. marts 2020
Dagsorden:
1. Valg afstemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
a. Evt. vedtægtsændringer
b. Andre forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt (Under eventuelt kan intet vedtages)

Ad 1: Valg af stemmetællere
Mie og Sebastian blev valgt.
Ad 2: Dirigent
Søren blev valgt.
Ad 3: Formandens beretning
Nyt låsesystem. Gør administration af adgang meget nemmere.
Faste arrangementer: Norgestur, træklatring og Bjerget i Viborg. Det forsøges videreført i 2020.
Thy Awards. Ninja show var en succes. Gav klubben opmærksomhed.
Ca. 45 medlemmer
Afholdelsen af Thy til lands, til vands og i luften er i år skubbet 14 dage. Afholdes 15. august 2020. Vi skal
afvikle DM i Challenge-klassen. Vi får brug for masser af hjælp. Medlemmerne opfordres kraftigt til at
reservere dagen!
Thisted Bingo har givet 10.000 kr. Pengene er blevet brugt på nyt udstyr (seler og reb).
Hvervekampagner løber ud i sandet. Nye tiltag. F.eks. udstilling i Thyhallen. (Sebastian lovede at gøre
plakaten færdig.)
Ad 4: Regnskabsaflæggelse
Thorsten fremlagde regnskab. Underskud på ca. 8.000 kr. Skyldes for penge som Pinen og Plagen fejlagtigt
har indsat på TFK’s konto. Pengene er overført til Thy Race.
MobilePay koster 49,- kr. pr. måned. Det blev besluttet at beholde MobilePay idet fordelene er pengene
værd.
Regnskabet blev godkendt.
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Ad 5: Budget
Som tidligere år ønsker bestyrelsen at arbejde med følgende princip: Der skal altid være penge til husleje på
kontoen.
Princippet blev godkendt.
Ad 6: Indkomne forslag
Ingen.
Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Jan, Flemming (valgt for 1 år) og Josef er på valg. Jan og Josef genopstiller. Flemming stiller op til et år mere.
Dennis og Manna er gået ud af bestyrelsen.
På grund af afgang fra bestyrelsen før udløb af valgperiode er alle på valg. For at genoprette glidende
overgang i bestyrelsen, skal nogle bestyrelsesmedlemmer vælges for et år og andre fro 2 år.
Følgende blev valgt: Jan (2 år), Josef (2 år), Morten (2 år), Flemming (1 år), Bo (1 år).
Mads (1. suppleant) og Viktor (2. suppleant) er valgt som suppleanter. Suppleanter er valgt for et år af
gangen.
Ad 8: Valg af revisorer
Jette Hedegaard og Ove Nørregaard blev valgt som revisorer.
Ad 9: Eventuelt
Manna takkes for lang og tro tjeneste i Thy Frilufts- og Klatreklub (20 år).
Morten efterlyser initiativer. Alle opfordres til at kommer med turforslag på Facebook. Medlemmerne må
meget gerne selv tage initiativ til arrangementer og ture.
Det blev foreslået at der laves cirkeltræningsvæg i træningshjørnet.
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