Generalforsamling i Storkøbenhavns Hifiklub
29/5/2019
Mødet blev afholdt klubbens lokale.
Dagsorden:
a) Valg af dirigent.
b) Formandens beretning.
c) Fremlæggelse af revideret regnskab.
d) Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og
indmeldelsesgebyr.
e) Valg af formand
f) Valg af Kasserer
g) Valg af næstformand/redaktør.
h) Valg af webmaster og sekretær.
i) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
j) Valg af revisor og revisorsuppleant.
k) Valg af arrangementsudvalg.
l) Indkomne forslag.
m) Eventuelt.

Ad a)
Torben J blev valgt som dirigent endnu en gang. Det blev bemærket at vi også
skulle bruge en referent og Peter S meldte sig.
Ad b)
I beretningen gennemgik formanden i korte træk årets klubaftener. Vi havde
generelt haft gode arrangementer og det nye lokale har gjort det lettere at
sætte op.
Ad c)
Kassereren fremlagde regnskabet. Alle indtægter og udgifter gik lige op med et
beskedent plus. Dog var der efter deadline kommet en regning fra Erlend på
cirka 3800 kr som ikke var nået med. Det betyder at vi på papiret var i
underskud på over 3000 kr. Til gengæld var der ubetalt kontingent for omkring
3600 kr. I alt ville dette bringe balance i regnskabet.
Kasseren opfordrede alle til at betale til tiden og skyldnere bør få bragt
orden i sagerne.

Klubbens udstyr: Vi havde en kort diskussion om klubbens udstyr og værdien.
Max fortalte at det var et gammel krav fra kommunen at det skulle registreres
og Torben J forklarede at det ville blive nødvendig dokumentation hvis klubben
på noget tidspunkt skulle opløses.
Ad d)
Budgettet blev godkendt.
Det blev opfordret til at undersøge muligheden for Mobilepay. Det ville gøre
betalinger for øl, osv. betydeligt lettere.
Det nuværende kontingent på 400 kr fastholdes.
Det blev ladt op til bestyrelsen at afgøre om vi skal genindføre
indmeldelsesgebyr.
Vi har nogle passive medlemmer som betaler uden at dukke op. Det satte alle
naturligvis pris på, men vi blev også enige om at prøve at få dem hevet ind til
en klubaften.
Ad e)
Formanden stillede op igen og blev genvalgt.
Ad f)
Kassereren stillede op igen og blev genvalgt.
Ad g)
Næstformanden stillede op igen og blev genvalgt.
Ad h)
Peter S stillede på som webmaster/sekretær og blev valgt.
Ad i)
Som suppleanter blev Søren og Sven genvalgt (Sven in absentia).
Ad j)
Erlend blev genvalgt som revisor. Danny blev valgt som revisor-suppleant.
Ad k)
Jan D stillede op som arrangementsudvalg. Tommy og Torben J meldte sig som
støtter. Generelt kan alle i klubben være med til at arrangere og bestyrelsen
fungerer som bagstopper hvis alt fejler.
Ad l)
Indkomne forslag:
Peter S foreslog en klubaften med fokus på pladerspilleropsætning. Vi kunne
evt. Spørge Jan N om han vil undervise.
Formanden foreslog at vi opgraderer døren til klublokalet. Den er ikke i særlig
god stand og et dørtrin ville kunne sikre mod mindre vandskader.

De fremmødte gav bestyrelsen bemyndigelse til at undersøge mulighederne.
Stig havde foreslået en oprydningsaften. Efter lidt diskussion blev det afgjort at
bestyrelsen vil planlægge og indkalde til oprydningsdag/aften.
Der var spørgsmål til lejekontrakten. Ingen kunne huske de præcise
betingelser. Bestyrelsen vil genlæse kontrakten.
Hjemmeside vs. Facebook:
Vi havde en længere ophedet diskussion om hvor vores nettilstedeværelse
skulle være. Konklusionen blev at vi beholder begge dele: hjemmesiden som
en lidt statisk forside og Facebookgruppen hvor vi kan diskutere og lægge
billeder op fra klubaftener.
- Peter

