Referat Generalforsamling, 21. april 2020, kl. 19:00-19:45
ON-LINE
17 personer havde denne april aften anvendt det fremsendte link og koblet sig ind på ØSVNhallens generalforsamling. Af praktiske årsager var aftenens dirigent, Gunner Bendtsen valgt forud
for generalforsamlingen. Han bød velkommen og konstaterede at der ikke var andre kandidater til
dirigentposten og at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne.
Dagens dagsorden blev præsenteret:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og godkendelse
3. Regnskab og budget, fremlæggelse og godkendelse
4. lndkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent. Gunner Bendtsen valgt til dirigent. Gunner overgav ordet til formanden for
beretning.
2. Formandens beretning og godkendelse, ved Jane I.
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Beretningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
3. Regnskab og budget, fremlæggelse og godkendelse, ved kasserer Bo
Bo gennemgik regnskabet. Regnskabet udviser et overskud på 129.942 kr. De enkelte tal kan
studeres i årsrapporten, som placeres på ØSVN-hallens hjemmeside.
Der kom et par spørgsmål fra generalforsamlingen.



Lars Schmidt: Hvorledes optræder afskrivningerne fra bedragerisagen? De er foretaget tilbage
i 2017 regnskabet. De er således helt ude af vort regnskab nu, men dog ikke af erindringen!,
oplyser kassereren
Lars Schmidt: Det nye varme- og ventilationsanlæg – vil det medfører energibesparelser? Det
håber vi, men konkret kendskab til dette har vi ikke på nuværende tidspunkt og vi har da heller
ikke taget en eventuel besparelse til indtægt i budgettet for 2020.

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
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Budget. I henhold til vedtægterne er der
også fremlagt et budget for 2020. Efter
gennemgang ved kasserer Bo blev budgettet
godkendt af generalforsamlingen. Bo
oplyster iøvrigt, at såfremt der måtte være
spørgsmål er man meget velkommen til at
kontakte ham.
4. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag til behandling.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Status er:
Jane Harbo, på valg i 2020, modtager
genvalg
Per Klitte, på valg i 2020, modtager genvalg
Jane Iversen valgt i 2019, ikke på valg i 2020
Bo Sørensen valgt i 2019, ikke på valg i 2020
Frank Wolff, valgt i 2019, ikke på valg i 2020
Xxxx Yyyyy, udpeget af ØSVN-IF
Teddy Madsen, udpeget af Øster Starup Skole
Der blev ikke foreslået yderligere kandidater og Jane H og Per er således valgt for en to-årig
periode.
Idrætsforeningen har ikke udpeget et medlem – formandsskabet orienteres løbende om ØSVNHallens arbejde og status.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter
Status er: Første suppleant Kristina Albers og anden suppleant er Jakob Nielsen
Nyt valg er: Første suppleant Jakob Nielsen og anden suppleant er Lars Glimann
Bestyrelsessuppleanter inviteres til alle bestyrelsesmøder og modtager løbende al relevant
information.
7. Valg af revisor
På indstilling fra bestyrelsen er revisorsfirmaet Deloitte valgt som ØSVN-Hallens fortsatte
samarbejdspartner. Generalforsamlingen bemyndiger dog bestyrelsen til at fravige dette valg
såfremt konkrete omstændigheder fordrer det.

8. Eventuelt
8.1. On-line generalforsamling.
Jacob Jørgensen oplyser at han finder at det var et godt initiativ med en afvikling af
generalforsamlingen on-line.
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8.2 Projektøkonomi.
Lars Schmidt meddelte fra dagens møde i Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle kommune, at ØSVNHallens ansøgning om samlet lånegaranti på 1,5 mill. er godkendt og nu sendes videre for endelig
godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.
8.3 Idrætsforeningen.
Per N Rasmussen koordinerer en del af ØSVN-idrætsforenings aktiviteter og kunne på vegne af
formandsskabet sige tillykke og tak til ØSVN-Hallens bestyrelse og ildsjæle med
udbygningsprojektets fremdrift. ”Det er et rigtigt stor skridt frem imod at kunne få åbnet et
foreningsfitness og vi skal fra Idrætsforeningens side også sige tak til Vejle kommune for at bakke
godt op omkring vore faciliteter.”
Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden ved dette on-line møde. ”I har været meget
disciplinerede”, siger Gunner og videregiver ordet til formand Jane I.
Jane I konstaterer at afviklingen af generalforsamlingen som et on-line møde har været
udfordrende og spændende, men det er lykkes godt og det bl.a. takket være god hjælp og
assistance fra Gunner og Palle. Tak til alle for velgennemført generalforsamling.

/Ref. Per
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