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d. 3. oktober 2017 kl 18:30 

i Sydbank Arena, Ambolten 4-6; 6000 Kolding. 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne 

1 Valg af dirigent og mødereferent 

Ref: Dirigent: Bjarne Stolten Thomsen 
Mødereferent: Niels Hansen 

2 Bestyrelsens beretning 

Ref Beretningen blev forelagt generalforsamlingen og vedlagt referatet 

3 Regnskabsaflæggelse 

Ref Regnskabet blev gennemgået og viste overskud på kr. 10.368,- 
Egenkapitalen er dermed steget til kr, 212.000,- 

4 Behandling af indkomne forslag 

Ref Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer vedr reducering af bestyrelsen fra 7 
medlemmer til 5 medlemmer 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget med virkning fra 2020 

5 Fastsættelse af kontingent 

Ref Kontingent for skolebrydning og ninjakids nedsættes til 200 kr. 
Øvrige hold har uændret kontingent på 400 kr hvert halve år 

6 Budget for det kommende regnskabsår 

Ref Budget med budgetteret overskud på kr. 4.000 blev fremlagt og godkendt 

7 Valg 

 Valg til Bestyrelsen; 
• Formand for 2 år  Niels Hansen valgt for 2 år  
• B - Medlem for 2 år Tom Møller valgt for 2 år 
• B - Medlem for 2 år,  Vakant  

Valg af suppleanter:    
• 1. Suppleant for 1 år Rene Schrøder 
• 2. Suppleant for 1 år 

Valg af Revisorer: 
• Revisor for 2 år Lilly Wolf 
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8 Eventuelt 

Ref Der blev udtrykt store forventninger til rekrutering via skolebrydning efter Tom er begyndt som 
fast aftentræner om torsdagen 
 
Brydelejren var i år en stor succes med over 100 tilmeldte. Der er i styregruppen enighed om at 
det i kommende år er max deltagerantal. 
 
Der er ikke planer om større arrangementer i den kommende sæson, udover KoldingCup. Fokus vil 
være på rekruttering fra skolerne og udbygge det sociale sammenhold  
 
Den nye hjemmeside blev præsenteret  

 
 
Referent 
 
 
Niels Hansen 
KIF Brydning 
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