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Dagsorden
Valg af dirigent
Valg af revisor
Valg af referent
Årsberetning samt godkendelse heraf
Fremlæggelse af regnskab, budget og kontigent, samt godkendelse heraf
Opfølgning på sidste års projekter, løfter og forslag
Behandling af indkomne forslag
Opdaterings-status for shelter-app 2.0
Eventuelt

Valg af dirigent, revisor og referent
Troels melder sig både som dirigent, revisor og referent for dagens generalforsamling.

Årsberetning
Arrangementer
2016 bød på tre fælles shelterture i henholdvis marts, juni og oktober med 11,6 deltagere i gennemsnit (0,6
personer mere end 2015)
Onlinetrafik
Shelterforeningen.dk havde i juli 2016 881 besøgende hvor der i december var 111. Der har i 2016 i alt været 4450
besøg på hjemmesiden.
Shelter-app
Med sidste års bevilling fra Friluftsrådet samt lejeindtægter, er en version 2 af Shelter-app’en stadig under udvikling.
Grundet ændringer i Naturstyrelsens API, har opdateringen trukket ud. Vi forventer at den nye version er køreklar til
sommer 2017.
Årsberetningen for 2016 godkendes

Regnskab
10 betalende medlemmer i 2016 á 100kr
45 kr brugt i 2016 - dette på domæneleje af www.shelterforeningen.dk.
Beholdning d.d: 3844 kr
Regnskabet for 2016 godkendes

Opfølgning
Tur-udvalg
bestående af tur-udvalgsformand Morten Borg, Emil Aagaard, Thomas Schmidt, Thomas Jakobsen og Kim Møller.
Tur-udvalget arrangerede een tur i 2016, men lover at 2017 bliver året hvor de får arrangeret tre ture.
Pakkeliste/grej-udvalg
bestående af Troels Hviid og Peter Jensen
Udvalget har udarbejdet en pakkeliste der skal renskrives og uploades til hjemmesiden til alles gavn. Der skal
desuden linkes til pakkelisten hver gang en ny tur bliver annonceret på Shelterforeningens Facebookside.
Pakkelisten er et levende dokument der af grej-udvalget hele tiden vil kunne tilføjes til.
Anmeldelsesudvalg
bestående af Thomas Jakobsen, Troels Hviid, Emil Aagaard og Peter Jensen
Det besluttes at alle fremmødte skal udarbejde mindst een anmeldelse inden næste års
generalforsamling.
Kim Møller og Thomas Jakobsen udarbejder desuden en arbejdsplan og procedure for brug af anmeldelser fra
Facebooksiden “For os der bruger shelter” samt metode for kontakt til individuelle personer derfra.

Eventuelt
Der besluttes at lave en oprydningsrunde på Facebook, hvor de der ikke har vist nogen interesse i foreningen, bliver
slettet fra siden.
Det diskuteres hvordan foreningens penge skal forvaltes, og det besluttes at der skal indkøbes en stor pande der
kan bære meget bacon samt førstehjælpskasse og kedel.
Kim Møller påtager sig fremover opgaven med at skaffe brænde, såfremt han også har mulighed for at deltage.

