
Referat af stiftende generalforsamling i fitness forening
5. februar 2015 i Korinth Hallen

1. Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt Otto Flamand
Dagsordenen blev godkendt.
Som stemmetællere blev valgt Stine Schønau og Lars Frandsen

2. Godkendelse af vedlagte udkast til vedtægter
Vedtægterne blev godkendt med ændringer til

a. $4: Følgende slettes: " Medlemmer under 18 år betinges af en faglig vurdering
(fysisk niveau)."

b. $5 Følgende ændres: "Medlemmer under 16 år kan vælges ind i bestyrelsen,
dog uden stemmeret og ansvar." til " Medlemmer under 16 år kan ikke vælges
ind i bestyrelsen"

c. $6: PunK 4 erstattes af: "Fremlæggelse af budget for det igangværende år"
d. $10: Følgende ændres: "Driftsregnskabet bekendtgøres for medlemmerne

senest I dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse ved opslag i

foreningslokalet." til "Driftsregnskabet og budget bekendtgøres for
medlemmerne senest I dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse ved
opslag i foreningslokalet."

e. $14: Følgende ændres: "Kontingent opkræves forud og foreslås af bestyrelsen til
godkendelse på generalforsamlingen." til "Kontingent opkræves forud."

t. $16: Følgende ændres: "Udlodning af foreningens formue kan kun foretages til
almennyttige eller velgørende formål, herunder til andre idræts- og
ungdomsforeninger med hjemsted i Korinth i det omfang det i foreningens
vedtægter er sikret, at beløbene ikke kan anvendes i strid med dette formål." til
"Udlodning af foreningens formue kan kun foretages til almennyttige eller
velgørende formå|, herunder til andre kulturelle foreninger, idræts- og
ungdomsforeninger med hjemsted i Korinth i det omfang det i foreningens
vedtægter er sikret, at beløbene ikke kan anvendes i strid med dette formå1."

3. Godkendelse af navn til den nye forening
Navnet "Korinth I Form" blev valgt.

4. Valg af 3 udvalgsmedlemmer for en 2-årig periode
Følgende blev valgt:

a. Jens Glavind
b. Kate Pedersen
c. leanette Schou Larsen

5. Valg af 2 udvalgsmedlemmer for en 1-årig periode.
Følgende blev valgt:

a. Susanne Dam Rasmussen
b. Erik Rasmussen

6. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode.
Følgende blev valgt:

a. Linda Vinal Rasmussen
b. Lars Fuglsang

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en l-årig periode
Følgende blev valgt:

a. Kurt Christensen
b. Laila Olsen
c. Suppleant: Svend Friis

8. Eventuelt
Bestyrelsen konstituerer sig på møde d. 10. februar 2015 kl. 19.30 i Korinth Hallen.
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