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Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

 Pauli Christensen foreslog Torben Weiss, som valgtes. 
 Dirigenten meddelte en tilføjelse til dagsordenen: 
 Punkt 7 ændres til ”Kåring af nyt æresmedlem” 
 Punkt 8: Eventuelt. 
 Generalforsamlingen tilsluttede sig ændringen. 
 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

 På dirigentens opfordring udsatte generalforsamlingen at vælge stemmetællere til et 
 evt. behov herfor. 
 

3. Hovedformandens beretning v/Pauli Christensen 

 

 Pauli Christensen aflagde beretning, som kan læses på foreningens hjemmeside. 
 Der var ingen spørgsmål eller kommentarer. 
 Generalforsamlingen godkendte beretningen. 
 

4. Revideret regnskab v/Dorthe Toftebjerg. 

 Dorthe Toftebjerg gennemgik regnskabet. Årets resultat blev på 266.000 kr. 
 En enkelt kommentar med spørgsmål om store overskud i en afdeling burde fører til 
 reduktion i kontingent besvaredes med, at afdelingerne har store forskelligheder, og 
 at det er op til den enkelte afdeling at beslutte sit kontingent. 
 Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. 
 Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
  

4.a. Revideret Hal. regnskab v/ Aage Jørgensen. 

 Indledningsvis gennemgik Finn Hansen, hvad der var sket i løbet af 2017 i og med 
 hallerne samt forventninger til 2018. 
 Aage Jørgensen gennemgik regnskabet. 
 Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. 
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5. Indkomne forslag. 

 Der var ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg.   Følgende valgtes: 
a. Hovedformand: Pauli Christensen  ikke på valg. 
b. 2 medl. Til FU: Morten Kryger og Christina Blankholm ikke på valg. 
   Judi Jørgensen og Lotte Jensen genvalgtes 
c. 2 suppleanter til FU: Randi Stendahl Andersen  genvalgtes 
   Anne Mette Fejer  valgtes 
d. 2 hovedrevisorer: Brian Hemmingsen og Maiken Hørsted genvalgtes 
 1 revisorsuppleant: Aage Jørgensen  genvalgtes 
  
 Tune-Hallernes forretningsudvalg: 
e. Formand:  Finn Hansen   genvalgtes 
 Kasserer:  Aage Jørgensen  genvalgtes 
 2 best.medl.  Christian Hansen og Lise Persson 
 genvalgtes 
 2 suppleanter: Michael Olsen og Peter Hørsted genvalgtes 
7. Kåring af nyt æresmedlem. 
Pauli Christensen motiverede valg af John Poulsen som nyt æresmedlem med henvisning til Johns 
store indsats for Tune IF igennem mange år. 
John Poulsen valgtes. 
8. Eventuelt. 

Intet. 
Pauli Christensen takkede dirigenten for sikker styring af generalforsamlingen. 
 
Claus Christiansen 
referent 
 


