9. juni 2013

Stiftende generalforsamling
Referat

Sted: Brofennen, 6270 Tønder
Tid: Lørdag den 8. juni 2013, kl. 17.00
Dirigent: Willi Schulze
Referent: Anders Munch Jensen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Fastsættelse af vedtægter, samt kontingent
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer (der skal vælges 3-5 bestyrelses medlemmer)
5. Aktiviteter i det kommende år
6. Evt.

Referat:
1. Valg af dirigent
Valget af dirigent, faldt på Willi Schulze.

2. Godkendelse af dagsordren
Dagsordenen blev godkendt af de fremmødte.

3. Fastsættelse af vedtægter, samt kontingent
Kristian Blindbæk læste de foreslåede vedtægter op, og efter et par enkelte rettelser, blev vedtægterne
godkendt. Det blev vedtaget, at vedtægterne skal lægges op på foreningens hjemmeside www.bvbfraktion.dk
Der var bred enighed fra de fremmødte om, at kontingentet fastsættes til 200 kr. Betaling sker kun via
overførsel til foreningens bankkonto.
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4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand: Thore Naujeck og Michael Schulze blev indstillet. Michael Schulze træk sig, og valget af formand
endte på Thore Naujeck.
Næstformand: Kristian Blindbæk indstillede sig selv, og blev valgt som næstformand.
Kasserer: Anders Munch Jensen blev indstillet, og valgt til foreningens kasserer.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Michael Schulze blev indstillet som bestyrelsesmedlem, og blev valgt til at
styre foreningens ture, samt arrangementer.
Derudover blev Lars Nielsen valgt som bestyrelsesmedlem. Hans rolle i bestyrelsen bliver at styre hvad der
skal op på hjemmesiden.
Bestyrelse:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Thore Naujeck
Kristian Blindbæk
Anders Munch Jensen
Michael Schulze
Lars Nielsen

5. Aktiviteter det kommende år
Det blev besluttet at der vil blive arrangeret 3-4 ture til Dortmund det kommende år. Nærmere info om
ture og tilmeldelse vil fremgå af hjemmesiden. Alle tilmeldte vil være med i lodtrækning om de billetter
foreningen bliver tildelt af Dortmund.
Der vil blive afholdt en julefrokost/fest i november måned.
Derudover vil der blive afholdt generalforsamling juni 2014.

6. Evt.
Forslag om merchandise udover den polo der vil blive sendt til medlemmerne ved indmeldelse. Foreningen
har ambitioner om mulighed for mere merchandise, f.eks. hættetrøje.
Endvidere blev der fremlagt forslag om, at foreningen skal have lavet et banner. Dette arbejder Kristian
Blindbæk videre med.

