
Skive Atletik- og Motionsklub. 
 

Ordinært årsmøde - torsdag den 24. januar 2019. 
 
 
Dagsorden: 

 

 1.  Valg af dirigent. 
 2.  Formandens beretning. 
 3.  Den økonomiansvarlige fremlægger regnskabet. 
  4.  Atletikudvalgets beretning. 
  5.  Motionsudvalgets beretning. 
  6.  Orienteringsudvalgets beretning. 
  7.  Triatlonudvalgets beretning. 
  8.  Behandling af indkomne forslag. 
  9.  Den økonomiansvarlige fremlægger budgetforslag. 
 

  10.  Valg af formand - (lige år). 
  11.  Valg af sekretær - (ulige år). 
    - Karna Bjarup er på valg (ikke villig til genvalg). 
       Rikke Balleby indstilles til valg.  
  12.  Valg af økonomiansvarlig - (ulige år). 
    - John Jensen er på valg (ikke villig til genvalg). 
    - Henrik Lisby indstilles til valg. 
  13.  Valg af aktivitetsansvarlig - (lige år). 
 

  14.  Valg af formand for atletikudvalget - (lige år). 
    - Jan Gram afgår uden for tur. 
    - Annette Nørgaard Jensen indstilles til valg. 
       14a. Valg af 1 medlem til atletikudvalget - (lige år). 
  14b. Valg af 2 medlemmer til atletikudvalget - (ulige år). 

   - Jan Gram indstilles til valg. 
   - Knud Hansen er på valg (er villig til genvalg). 

 

 15.  Valg af formand for motionsudvalget - (ulige år). 
   - Posten er vakant. 
  15a. Valg af 1 medlem til motionsudvalget - (ulige år). 
                    Inger Olesen er på valg (er villig til genvalg) 
  15b. Valg af 2 medlemmer til motionsudvalget - (lige år). 

 

 16.  Valg af formand for orienteringsudvalget - (lige år). 
  16a. Valg af 1 medlem til orienteringsudvalget - (lige år). 
  16b. Valg af 2 medlemmer til orienteringsudvalget - (ulige år). 
   - Ellen Kjærgaard Brydsø er på valg (er villig til genvalg). 
   - Viggo Poulsen er på valg (er villig til genvalg). 
 

 17.  Valg af formand for triatlonudvalget - (ulige år). 
   - Niels Peter Sørensen er på valg (er villig til genvalg). 
  17a. Valg af 1 medlem til triatlonudvalget - (ulige år). 
   - Peter Svendsen er på valg ((ikke villig til genvalg). 
                     Peter Dahl Jensen indstilles til valg. 

  17b. Valg af 2 medlemmer til triatlonudvalget - (lige år). 
 

 18.  Valg af 2 revisorer - (hvert år). 
   - Poul Larsen er på valg (villig til genvalg). 
   - Daniel Bilstrup er på valg (villig til genvalg). 
 

 19.  Valg af 1 revisorsuppleant - (hvert år). 
    - John Jensen indstilles til valg. 
 

 20.  Eventuelt. 
                     Evt. kort indlæg fra Spar Nord Arena 
                     Kort indlæg fra 60+ (Erik Storgaard)  


