Referat
Generalforsamling
Parasport Vejen 14.03.22
25 deltagere

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag:
6. Planer for det kommende år
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
På valg er:
a. Ludvig Hansen - modtager genvalg
Heidi Kodal - modtager genvalg
Jørgen Skaarup - modtager ikke genvalg
b. Valg af 2 suppleanter (Vera og Poul)
c. Valg af 2 revisorer (Grethe og Rita)
d. Valg af en revisorsuppleant (Johanne Olesen)
9. Evt.

Ad. 1. Valg af dirigent
Marion Mortensen (V) medlem af byrådet, næstformand for udvalget for social og ældre, medlem af
udvalget for sundhed, kultur og fritid og medlem af folkeoplysningsudvalget, vælges til dirigent og
konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.
Heidi Kodal vælges som referent.

Ad. 2. Formandens beretning
Sidste generalforsamling blev afholdt d.30/8, noget forsinket, på grund af nedlukning af landet i foråret.
Der var fremmødt 20 personer. I år er vi 27 deltagere, og det er dejligt at se så mange.
Covid-19 har bestemt sat sit præg på foreningen, idet der desværre er flere medlemmer, som ikke er vendt
tilbage til deres aktiviteter igen.
Men når en dør bliver lukket, vil der altid åbne sig en ny, hvilket har resulteret i, at der er dukket nye
medlemmer op. Og det er vi rigtig glade for i bestyrelsen, fordi I som medlemmer, er vores livsnerve. Uden
jer, ville der ikke være nogen forening.
I september var der Open by Night i Vejen, og her havde vi en stand i midtbyen. Vi fik talt med mange
mennesker, udleveret Flyers og derved reklameret for vores forening. Og resultatet var positivt og gav os et
par nye medlemmer.
I oktober var der Toyota-messe i Vejen Idræts Center. Vi fik indviet foreningens nye RollUp. Her blev der
igen delt en del Flyers ud, og efterfølgende har vi fået to nye medlemmer.
- Så det hjælper altså, at vi er repræsenteret ved de forskellige arrangementer, som finder sted i området!!
Vores årlige julehygge var også præget af Covid-19, idet alle vores trofaste medlemmer fra Nørregade blev
nødt til at melde afbud. Så vi blev kun 20 personer. Det positive var, at vi havde besøg af et par børn fra
Børneholdet, som havde taget deres forældre med. Igen i år havde vi fået mange fine gevinster til vores
lotteri. Jeg have endda fået en håndfuld mule-poser, så alle fremmødte fik en udleveret, til at transportere
deres gevinster hjem i.
Seneste nyt:
Heidi er blevet medlem i Folkeoplysningsudvalget, som repræsentant for alle handicapforeninger i Vejen
kommune og dermed Parasport Vejen. Tillykke med valget.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.
Formandens beretning er godkendt.

Ad.3. Regnskab
Fremlægges af Ludvig og Karin.

Indtægter

Udgifter

Kontingent,svømning
Tilskud fra kommunen 2020 (44
medlemmer)
Sponsor, medlemsblad
Juleafslutning, medlemsbetaling
Juleafslutning, lotteri
Kontingent, Børneholdet
Tilskud fra kommunen, Børneholdet, 2020
(6)
Armbånd
Svømmehal
Parasport, kontingent
Samvirket
Messer
Generalforsamling
Bestyrelse, revision
Kontor
Reklame: Roll Up, Flyers
Hjemmeside/Domænenavn
Juleafslutning, mad
Juleafslutning, lodder
Gebyr
Renter
Multihuset, Børneholdet
Instruktør, Børneholdet
Trøjer, Børneholdet
Div. Udgifter
I alt

20.625,00
11.880,00
6.000,00
2.100,00
890,00
3.800,00
1.620,00
200,00

47.115,00

Overskud
Balance

100,00
25.206,25
600,00
0,00
180,00
1.504,00
2.375,00
45,00
2.593,75
558,79
2.060,00
91,50
1.280,40
335,78
558,00
1.000,00
2.800,00
41.288,47
5.826,53

47.115,00

47.115,00

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen
Budget for 2020 fremlægges ligeledes.

Ad. 4. Kontingent
Bestyrelsen fremlægger udregninger af kontingent for svømning og varmtvandsgymnastik. Det bliver
nødvendigt med en stigning, da foreningen oplever øgede udgifter.
Næste kontingentstigning vil være gældende fra næste sæson, der starter i august 2022
Vores kontingent er stadig langt billigere end andre tilbud.
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 100,-, såfremt medlemstallet ikke stiger inden.
Generalforsamlingen vedtager forslaget.

Ad. 5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag og ingen fremstilles under generalforsamlingen.

Ad. 6. Planer for det kommende år
Fredag d. 29/4 er der Open by Night i Vejen, og vi har tilmeldt foreningen til dette arrangement. Jeg vil
gerne opfordre jer til at besøge vores stand, og jeg håber der er en eller flere af jer, som har lyst til at bruge
en time eller to, til at hjælpe os denne aften. Det eneste I skal, er at være til stede, uddele nogle Flyers og
fortælle hvilke tilbud vi tilbyder i vores forening. Det giver mere liv, når vi er flere på standen. Og så er der
mulighed for, at os i bestyrelsen også kan komme lidt rundt og kigge på alle de gode tilbud der findes denne
aften.
I år har foreningen 40 års jubilæum, og det vil vi selvfølgelig fejre. Vi i bestyrelsen har planer om at fejre det
ad to omgange. Der er mange bolde i luften, men et er sikkert. Der skal være festmiddag for vores
medlemmer og deres familie.
- Hvis der sidder en her i lokalet som tænker: Det kunne jeg godt tænke mig, at være med til at arrangere –
så kom og sig det. Eller måske sidder du med en god idé til underholdning eller et feststed, så vil vi gerne
høre om det.
Frivillige til Open By Night kan melde sig til Karin for koordinering.
Ingen spørgsmål fra generalforsamlingen

Ad. 8. Valg af bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmer
Ludvig Hansen – GENVALGT
Heidi Kodal – GENVALGT
Alice Poulsen - VALGT
Suppleanter
Vera Hansen / Poul Johannsen - GENVALGT

