Referat fra generalforsamlingen den 23.3.2022 i Krop og Kultur
Formanden Vita Schjøtler bød velkommen til generalforsamlingen. Der var ca. 40 fremmødte inklusive to
revisorer, en regnskabsfører og fem bestyrelsesmedlemmer.
Valg af dirigent
Vita foreslog Ebbe Thomsen som dirigent. Ebbe blev valgt og modtog valget. Ebbe gjorde opmærksom på,
at generalforsamlingen var lovligt varslet i Viborg Nyt.
Ebbe Thomsen kunne derfor konstatere at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Valg af stemmetællere
Ebbe Thomsen foreslog, at der blev valgt to stemmetællere. Nina Hansen og Inger Hermann blev valgt.
Beretning
Der var ingen bemærkninger til dagsordenen og man gik derfor over til formandens beretning.
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskab
Herefter blev regnskabet for 2021 fremlagt af Nina Hansen. Regnskabet blev delt rundt. Nina
kommenterede de ting, der afveg fra budgettet. Der var et enkelt spørgsmål til måden at vise udgifter til
instruktørerne på. Forskellen er indberetning til skat, som er afhængig af, hvorvidt det er Krop og Kultur,
der skal indberette, eller om en instruktør er selvstændig regnskabspligtig. Regnskabet blev godkendt.
Regnskabet viste et overskud på 28.567 mod 56.927 i 2020.
Behandling af forslag
Der var ikke fremkommet forslag.
Budget
Herefter blev budgettet fremlagt og kommenteret. Budgettet blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent
Kontingenterne blev af bestyrelsen foreslået at forblive uændrede.
Kontingenterne blev vedtaget.

Valg af bestyrelse
Vita Schjøtler og Jytte Kristensen var på valg. Jytte modtog genvalg, men Vita ønskede at udtræde af
bestyrelse. Vita fik tak for sine 13 år i bestyrelsen og sine tre år som formand. Der var klapslver og blomster
til Vita. Som nyt medlem af bestyrelsen blev Benny Lybæk valgt.
Suppleanter
Lis Holm og Grethe Gutzske blev valgt som suppleanter.

Revisorer
Ebbe Thomsen og Sigridur Poulsen blev genvalgt som revisorer
Revisorsuppleant
Tonny Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Eventuelt
Bestyrelsens sammensætning er derfor efter generalforsamlingen:
Inger Hermann
Jytte Kristensen
Pia Bygum
Annette Buhl
Benny Lybæk

Referent
Nina Hansen
28. marts 2022
Dirigent
Ebbe Thomsen

