GENERALFORSAMLING PI-KØBENHAVN
Torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00
Simgolf, Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64, København NV

Referat
Dagsorden, jf. specificeret, jf. PI Københavns love § 12 stk. 2:
1. Valg af dirigent.

Allan Valkki blev foreslået og valgt.

2. Valg af stemmeudvalg.

Valgt blev Emil Furbo, Peder Ladefoged og Jesper Bangsgaard.
3. Formandens beretning.
./. Beretningen vedlægges.
Formandens beretning godkendt.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kristian Kjær Jensen fremlagde regnskabet og gennemgik samtlige punkter.
Regnskabet godkendt.
Reservekapital også nævnt og fremvist i regnskab. Godkendt.
Særlige kapital også nævnt og fremvist i regnskab. Godkendt.
I forbindelse med gennemgang af reservekapital og særlig kapital opstod en debat om hvorvidt,
man skulle foretage en investering af de ca. kr. 1,4 mill. – eller forsøge via forhandling med en
bank at få en større renteindtægt. Der var delte meninger, men primært var der modstand mod
investering. Emnet vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.
Budget 2016 forelagt.

5. Fastsættelse af hovedkontingent for det kommende år.

Kassereren foreslog en kontingentstigning på 10 kr. pr. måned gældende fra den 1. juli 2016.
Årsagen til stigningen var, at PI – København pr. 1. december 2015 skulle betale halvdelen af
den kontoransattes løn.
Forslaget var godkendt af FU samt bestyrelsen.
Stigningen godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag.
Et enigt FU foreslog en ændring af vedtægternes § 7.7.1, da længden på uddannelsen var blevet
ændret fra 3 år til 2 år.

./. Forslaget vedlagt.
Der blev i den forbindelse diskuteret, om reglerne vedr. kontingentfri kun skulle gælde for
ansatte i politiet, eller om man skulle inddrage civile under SU.
Forslaget omhandlende udelukkende politiskoleelever blev godkendt. Emnet vedr. de civile
bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.

7. Valg - følgende er på valg:

Formand Gunnar Nørager blev genvalgt for 2 år.
FU – medlem Jesper Larsen blev genvalgt for 2 år.
Regnskabskontrollant Anders Norup blev genvalgt for 2 år.
Regnskabskontrollantsuppleant Michael Blom ønskede ikke genvalg. Valgt blev Maria
Lundgaard.

8. Uddeling af æresbevisninger

-

PI-Kbh.s Jubilæumsfad – Jesper Bangsgaard, Golfafdelingen

-

PI-Kbh.s Ærespokal – Daniel Fynsk, bordtennis.

-

PI-Kbh.s Holdpokal – Judoafdelingen

-

Æresnål i sølv – Oliver Nelmark, Judoafdelingen

-

Frederik Jørgensen, Judoafdelingen hædret for store idrætslige præstationer i 2015

-

Preben Dalsgaard Hansen, Cykelafdelingen ligeledes hædret for årets præstationer.

9. Eventuelt.
Peter Schmidt fra Gymnastikafdelingen oplyste, at man afholder den årlige fantastiske
gymnastikopvisning, lørdag den 16. april kl. 13 - 16 i DGI-byen – gratis adgang.
Formanden for Skytteafdelingen Conny Jensen takkede Christine Bertelsen,
Idrætskontoret for hjælpen i forbindelse med det store administrative arbejde i forbindelse med
kravet om særlige medlemskort.
Slutteligt takkede dirigenten for god ro og orden.

Formanden lukkede generalforsamlingen og takkede de mange fremmødte, ca. 65 medlemmer.

………………………………………….
Formand, Gunnar Nørager

………………………………………….
Referent, Jesper Larsen, FU – medlem
Kbh., den 1.april 2016

……………………………………………
Dirigent, Allan Valkki

