
Generalforsamling den 26. april 2018  

1. Velkomst samt valg af dirigent og referent

Formand Tom Nielsen bød velkommen og takkede deltagerne for det gode fremmøde.
Henning Wendelboe blev valgt til dirigent og Jørn Rørbæk til referent.
Henning Wendelboe konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og oplæste herefter 
dagsorden. Dagsorden blev godkendt. Herefter gav han ordet ordet til formanden.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning v/ Tom Nielsen

Tom Nielsen indledte med at oplyse om antal møder (9 almindelige og 3 ekstraordinære) og aktiviteter
det forløbne år.

Vi har haft stor succes med vores cafébestyrer, Sussi. En stor tak til Sussi for en ekstraordinær indsats 
og høj faglig kvalitet. Der er stor ros til Sussi fra alle sider. Jan og Sussi er i det hele taget et godt team,
og det er en stor gevinst for Diamanten.

Der har i perioden været store udfordringer med et halgulv, der ikke lever op til kvalitetskravene. Der 
er brugt mange ressourcer på at bevise vores sag. Gulvet har en dårlig opbygning, og vi har måttet 
skære et stykke op for at bevise problemerne. Syn- og skøn giver os 100% medhold.
Voldgiftssagen er kørt, men det var et stor chock at konstatere, at sagen var forældet. Der tages nu 
initiativer til at rette op på fejlene.

Fitnessafdelingen kører rigtigt fint. Stor tak til Marianne Krogh for den store indsats, og en stor tak til 
instruktørerne og den frivillige arbejdskraft. Vi har etableret et nyt betalingssystem, som efter nogle 
indkøringsvanskeligheder nu er ved at fungere.

Sagen om boldbanerne skrider nu godt frem. Planerne regnes klar til juni, og den endelige 
byrådsgodkendelse forventes i august. Lokalplanen skal revideres pga. et forsinkelsesbassin for 
overfladevand for kundstbaner mv. Bassinet bruges også til miljøkontrol af evt. fremmede stoffer.

Bestyrelsen har planer om at etablere en ”hyggebiograf” i lighed med biografen i den tidligere 
højskole.

Der er idéer fremme om at følge op på den store succes med oktoberfesten.
Måske med en forårsfest. Fynshavs beboere elsker at mødes et sted, hvor alle er glade og unge såvel 
som gamle kan hygge sig sammen.



Formanden afsluttede med endnu engang at takke Jan og Sussi, samt alle de frivillige uden hvilke, det 
ikke ville være muligt at drive Diamanten.
Også en tak til sponsorerne og de virksomheder, der har skilte og bannere i Diamanten.
Tak til en hårdarbejdende og positiv bestyrelse og tak til Michael Roager for god hjælp som 
kontaktperson til kommunen.

Herefter efterlyste formanden evt. spørgsmål.
Der var spørgsmål om ”gulvsagen” som blev uddybende besvaret.
Der var spørgsmål om bassinstørrelse og funktion af denne. Sagen blev grundigt belyst af formanden.
Spørgsmål om boldbaner. Herunder entreprenørpriser / jordkøb. Også dette blev uddybet.

Årsberetningen blev herefter godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status til godkendelse

Kasserer, Henrik Wendelboe, gennemgik regnskabet.

Der blev fokuseret på Diamantens underskud samt tæring på egenkapitalen. 
Henrik forklarede sammenhængen mellem afskrivninger, egenkapital og likviditet.
Af regnskabet fremgik, at der er gode fremskridt, og at likviditeten er stigende.

Regnskabet blev godkendt.

4. Orientering om årets budget

Henrik orienterede om budgettet, der var i runde tal og uden ”usikre” indtægter eller udgifter. 
Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: 
Henrik Wendelboe – genvalgt.
Allan Clausen – genvalgt
Helge Kohls – genvalgt
Jørn Rørbæk - genvalgt

Valg af suppleanter:
Dorte Grove og Karsten Ellegaard var ikke til stede. Ingen andre ønskede imidlertid at opstille, så 
bestyrelsen vil spørge Dorte og Karsten, om de vil tage et år mere.

7. Eventuelt

Henning: Hvorfor ikke styre medlemsskaber via mailadresser.
 Man kunne også prøve on-line-medlemskab.

Lars: Afstanden mellem Diamanten og NSU er blevet for stor.
 Kan vi få et bedre samarbejde / kontaktflade?
 Hvad med gensidige bestyrelsespladser – måske via suppleanter?

Conny: Beskrev Augustenborg fællesråd og mulighederne for, at vi i vort område kunne
 få et bedre samarbejde mellem foreningerne via et sådant.
 F.eks med aktivitetskalender og andre tiltag.

Ordstyreren afsluttede herefter mødet med tak for god opførsel. Ordet blev videregivet til formanden 
for evt. afsluttende bemærkninger.

__________________________________________________________________________________

Tom Nielsen: Afsluttende bemærkninger
Tak for deltagelsen.
Tag alle en yderligere deltager med næste år.
Tak for et godt møde.

Der aftaltes konstitueringsmøde samt ordinært bestyrelsesmøde til: 

Mandag den 7. maj kl. 19:00 i Diamanten.


