Referat fra generalforsamling i Dansk Biomekanisk Selskab d. 14/10 – 2011, Odense.

Valg af dirigent: Marius Henriksen.
Valg af referent: Tine Alkjær.
Valg af stemmetællere: Undladt.
Bestyrelsens årsberetning v/ Formand Marius Henriksen: Findes som bilag til referatet.
Forelæggelse af regnskab: Regnskabet blev gennemgået af Tine Alkjær (kasserer). Regnskabet findes som
bilag til referatet. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.
Forelæggelse af budget for det kommende år: Tine Alkjær fremlage budget for det kommende år. Følgende
kommentarer blev bragt frem på generalforsamlingen:
1. Forslag om at budgettere med 1000 kr. til Stenoprisen, således at der med prisen følger en gave (fx
en boggave).
2. Under indtægter var der budgetteret med 19.000 kr. hvilket flere fremmødte fandt ulogisk idet
indtægten i indeværende år var på små 10.000 kr. Forklaringen er her at en del medlemmer er i
restance, men der har endnu ikke været sendt rykkere ud. Det har været lidt af en detektivopgave
at finde ud af hvem der har betalt kontingent, idet en del indbetalinger er uden navn og således
kun er nævnt ved fx SDU, BBH osv. Vi har nu været igennem dette og er klar til at udsende rykkere.
3. Flere mente at bestyrelsen godt kunne tillade sig at dække transportudgifter og frokost ifb med
bestyrelsesmøder. Denne post har bestyrelsen hidtil forsøgt at minimere, men det er vigtigt at
understrege, at der er midler til at dække disse udgifter.
Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt budgettet.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år:
Bestyrelsesmedlem Mark de Zee genopstiller – genvalgt.
Kandidat til nyvalg Maj Halling Thomsen opstiller – valgt.
Valg af 2 suppleanter for en periode på 1 år.
Jesper Bencke genopstiller – genvalgt, Morten Ølgaard foreslog Michel Dalstra som ny suppleant som
efterfølgende blev valgt.
Indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag.
Eventuelt.
Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden og der var godt og vel 25 fremmødte.

D. 17/10-2011 Tine Alkjær

