Ordinær Generalforsamling i Støtteforeningen RIF’s Venner
Torsdag den 23. februar 2017
1. Valg af dirigent
Ernst Jørgensen – erklærer generalforsamlingen for lovlig varslet.
2. Valg af Protokolfører
Louise Godskesen
3. Formandens beretning
2016: Arrangement med Specialklassen. Ikke så mange tilmeldte, men et godt show
Sommerfest, vellykket som sædvanligt
Forplejning til Togmesse i fællesskab med RIF. Gik fint og fint overskud.
235 besøgende til julefrokost. Lidt færre end det plejer, der arbejdes på bedre markedsføring.
Pause med juledisko pga. for få besøgende og for svært at få hjælpere.
Tak til Elisabeth for arbejdet i Støtten.
Tak til barholdet, som desværre har valgt at stoppe.

4. Forelæggelse af regnskab
Kenneth foreligger og gennemgår regnskab for kassereren.
Revisor har godkendt regnskab uden påtegninger eller supplerende bemærkninger
Resultatopgørelse: lille underskud på Specialklassen og disko
Lille Indtægt på julefrokost, togmesse
Indestående pr. 31/12 2016 på 970.000 mod 986.000 i 2015
Regnskab godkendt af generalforsamlingen

5. Valg til bestyrelsen
Gitte Nielsen –genvalgt
Lars Hansen –genvalgt
Julie Rønaa – valgt til bestyrelsen
Elisabeth Thuesen – stopper
Bestyrelsen består desuden af
Poul Erik Greve, Richard, Line Greve
Valg af suppleant:
Gitte Greve genvalgt
6. Valg af revisor og suppleant
Revisor: Carsten Nygaard - genvalgt
Suppleant : Willi Hansen - genvalgt

7. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

8. Eventuelt
Forslag til arrangementer i 2017
Indendørs fodboldarrangement - forplejning
Gitte arbejder med et musik arrangement – Smukke Møller – Kim Larsen Jam
Lindy foreslået, men havde lige været i Congres center 14 dage før man ville have lavet
arrengement
Ernst foreslår at hovedbestyrelsen og aktivitetsudvalget bliver underrettet om kommende
arrengementer
2018: MGP bliver afholdt i Rolfhallen – RIF’s Venner arrangerer….
Ernst fortæller, at der på RIF’s generalforsamling blev orienteret om, at hovedbestyrelsen opfordrer
til endnu mere samarbejde på tværs af de 4 bestyrelser.
Det er også vigtigt i forhold til koordinering af hjælpere.
Trække på hinandens erfaringer.
Uffe orienterer om at der er strammet op på regler omkring brand ved arrangementer i hallen
9. Poul Erik takker for god ro og orden.

