Referart fra SRV's General forsamling 18. marts 2018
1. Valg af dirigent
Gerhard Jensen blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning

Formanden fremlagde beretning for året der var gået, Beretningen på
skrift findes sammen med referatet. Beretningen blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse(udsendt til
alle medlemmer via mail)
Kassereren fremlagde regnskabet. Der var ros til opstillingen fra
deltagerne på generalforsamlingen. Kassereren italesatte at dele af
budget for det kommende år endnu var ukendt da de nye regler for de
tidligere modtagne spillemidler endnu ikke var afklaret.
Der var indgået en ny leje aftale, så driften med det nuværende
medlemsantal kunne lØbe rundt, men der var ikke økonomi til ekstra
ordinære udgifter.
Der blev opfordret til at skaffe indtægter på anden vis f.eks. fra grøn
koncert og sponsorer.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget at kontingentet skulle forblive uændret.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.

5. Valg af bestyrelses medlemmer.
På valg :
Gerhard Jensen - modtager genvalg.
Blev genvalgt.

Lotte Hillers - modtager genvalg for 1 år yderligere.
Blev genvalgt.

Maria Frimark - modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen peger på Caitlin Graham-Pedersen til
den ledige bestyrelses post.
Caitlin blev valgt til bestyrelsen og indtræder i stedet for
Maria.

7, Yalg af suppleanter til bestyretsesposterne.
Bettina Gregersen - modtager ikke genvalg.
På valg:
Naja Noe-Nygaard - modtager genvalg.
Blev genvalgt.

Bestyrelsen peger på Maria Frimark
bestyrelses post.

til den ledige

Maria blev valgt som suppleant og indtræder i stedet for
Bettina.

8. Valg af en junior repræsentant og en Junior suppleant
På valg:
Caitlin Graham-Pedersen - kan ikke genvælges Bga.
alder, men stiller op til bestyrelses posten.
Catrine Graham-Pedersen - modtager genvalg.
Blev genvalgt.

Bestyrelsen opfordre mindst l junior til at stille op
som juniorsuppleant.
Linus Cleemann Molin blev valgt som Juniorrepræsentant
til bestyrelsen og erstatter Caitlin.

9, Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

Der blev valgt 6n revisor. Karen Madsen som også_havde revideret
regnskabet ior 2017. Der blev i lighed med sidste år ikke valgt 2. revisor
og heller ikke revisorsuppleant.

1O.

Eventuelt.

Der var ikke noget under eventuelt.
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