Referat fra årlig generalforsamling i Billund Travs Venner
Dato:

Den 21/3 2019

Tid:

Kl. 19.30

Sted:

Café Staldsvinget

1. Valg af dirigent, som leder generalforsamlingen
Erik Munk-Christensen blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning v/ formand Gert Hansen
Formanden redegjorde for de aktiviteter, der har været gennemført i 2018.
• Der er gjort indsatser for at få flere medlemmer i foreningen ved at
udlodde gavekort til Vejle Musikteater og Danish Air Transport. Det
havde desværre ikke den helt store effekt. Der er tegnet 6
firmasponsorater og 70 privatpersoner. Kontingent for privatperson er
100 kr. Kontingent for firmaer er 500 kr.
• Der var et flot resultat ved tombolaen på Sprintermesterdagen.
• Det blev en stor succes med mange børn ved vores
fastelavnsarrangement.
• Vi havde en rigtig god dag til Børnedagen i september måned, og der var
mange glade børn.
Vi har været udfordret på manglende tid i bestyrelsen, derfor har aktiviteten
ikke været som ønsket i 2018
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse ved Gert Hansen
Godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag.
5. Aktivitetsplan og budget for indeværende år
Da der skal vælges en ny bestyrelse, må vi afvente og høre, hvilke planer de
har. Christian Hundebøl har et stort håb om, at Billund Travs Venner bidrager
ved Børnedagen den 6/9 2019.
6. Fastsættelse af kontingent for indeværende år
100 kr. for privatperson
500 kr. for firmaer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
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På valg er:
Gert Hansen – modtager ikke genvalg
Helle Fallesen – modtager ikke genvalg
Jane Feltheim – modtager genvalg
Følgende blev valgt til ny bestyrelse:
Jane Feltheim
René Feltheim
Søren Nielsen
Dorthe Nielsen (ekstra suppleant)
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen som nedenstående:
Formand
:
Søren Nielsen
Næstformand
:
René Feltheim
Sekretær
:
Linda Nielsen
Bestyrelsesmedlem
:
Mailis Elvstrøm
Bestyrelsesmedlem
:
Jane Feltheim
Suppleant
:
Dorthe Nielsen
Suppleant
:
Heidi Ibsgaard Larsen
8. Eventuelt
Afgående formand Gert Hansen takker de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt
samarbejde.
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