Generalforsamling den 1. juli 2020
1.

Velkomst samt valg af dirigent og referent
Tom (formanden) bød velkommen.
Henrik Krogh blev valg til dirigent.
Jørn (sekretær) blev valgt til referent.

2.

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
Der har i årets løb været afholdt 9 bestyrelsesmøder.
CAFÉEN
Elke styrer nu caféen. Det kører fint. Godt samarbejde. Mange arrangementer og stor ros fra
kunderne.
FRIVILLIG ARBEJDSKRAFT
Mange projekter er gennemført af frivillige. De frivillige er en vigtig ressource for Diamanten.
FITNESS
Fitness kører godt nu. Der har været lidt indkøringsproblemer med det nye medlemssystem.
BIOGRAF
Ting tager tid. Men drømmen er der stadig. Det er planen at køre det som i sin tid på Danebod.
Med små borde og servering af kaffe mv.
KULTURARRANGEMENTER
Arthur og Helge gør et fint stykke arbejde.
Der er planer om gode arrangementer i fremtiden. Det er vigtigt også at huske kulturen i et
Kultur- og idrætscenter, og det er der nu god gang i.
UDENDØRS FACILITETER
Der sker noget nu
Tegninger blev gennemgået.
Økonomien blev gennemgået.
Samarbejdet og strategien omkring de kommunale forvaltninger blev gennemgået.
Resultatet blev fremlagt:
Projektet kan formodentligt tages i brug til september.
(Tom fik spontant bifald fra generalforsamlingen)

TAK
Tak til Jan og Elke for et fantastisk arbejde.
Tak til sponsorer (skilte i hallen samt direkte sponsorater)
Tak til kommunens ”observatør” for god hjælp i bestyrelsens arbejde.
Tak til bestyrelsen for seriøsitet og god feed-back.
REAKTIONER OG SPØRGSMÅL FRA GENERALFORSAMLINGEN
Stor ros fra Beltmann.
Henrik (Krogh) fik svar på spørgsmål vedrørende omlægning af lån.
Der blev også svaret på spørgsmål vedrørende vedligehold og foranstaltninger mod hærværk
omkring de udendørs faciliteter.

3.

Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status til godkendelse
Henrik gennemgik regnskabet.
Linda fik svar på spørgsmål vedr. juridisk bistand for 78.000 kr.
Næste år kommer denne udgift ikke.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Orientering om årets budget
Henrik gennemgik regnskabet for generalforsamlingen.
Indvirkningen på grund af coronaen blev belyst.
Planerne for evt. ”hjælpepakke” fra kulturministeriet blev nævnt.

5.

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Jørn Rørbæk
Allan Clausen
Helge Kohls
Henrik Wendelboe

Modtog genvalg
Modtog IKKE genvalg
Modtog genvalg
Modtog genvalg

Bestyrelsen indstillede suppleant Lars Thomsen til afløsning for Allan Clausen.
Generalforsamlingen klappede.

Valg af suppleanter:
Suppleanter vælges hvert år.
På valg:
Diane Kokholm Kehlet
modtog genvalg
Karsten Beltmann blev valgt til afløsning for Lars Thomsen

7.

Eventuelt
Karen Wendelboe ønskede et medlemskort af pap som i gamle dage, selvom der var betalt
med mobil-pay. Det kan sagtens lade sig gøre. Vi har medlemskort i trykte udgaver, hvis det
ønskes.
Linda Nielsen talte varmt for, at vi benytter de nye og flotte udendørs faciliteter til at lave
idrætsskole og andre initiativer til at få børn tilbage til at sætte pris på ”sportens glæder”.
Henrik Wendelboe informerede om et møde med borgmesteren, hvor der bl.a. blev talt
for flere lejeboliger i Fynshav og mulighederne for at presse boligforeninger til denne type
investeringer.
Bodil Nielsen oplyser, at boligforeningen Søby direkte har afvist Fynshav som et attraktivt
sted at bygge lejeboliger.
Henrik Wendelboe understreger, at vi netop derfor skal bede borgmesteren om hjælp.
AFSLUTNING
Tom sagde tak til ordstyreren og takkede Allan Clausen for indsatsen i bestyrelsen og for god
hjælp i den forløbne tid.

