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Fremmødte

Dagsorden

Bestyrelsen
Formand, Nicolaj Skafsgaard
Næstformand, Thomas Kongsgaard Jakobsen
Thomas Schmidt
Peter Jensen

Valg af dirigent
Årsberetning samt godkendelse
Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse
Opfølgning på sidste års projekter, løfter og forslag

Shelterforeningesmedlemmer
Emil Aagaard
Tias Andersen
Kristian Lemme
Morten Borg
Troels Hviid
Claus Vad
Martin Nederskov

Valg af bestyrelse
Herunder valg af formand, næstformand, kasserer samt to medlemmer
Behandling af indkomne forslag
Forslag 1: Planlægning af årets ture
Eventuelt

Valg af dirigent
Troels melder sig som dirigent for dagens generalforsamling.

Årsberetning
Arrangementer
2017 bød på fire fælles shelterture med foreningen.
Onlinetrafik
Shelterforeningen.dk havde i juli 2017 1009 besøgende (juli 2016, 881 besøgende) hvor der i december var 126.
Der har i 2017 i alt været 6046 besøg på hjemmesiden (4450 besøg i 2016)
Shelter-app
Med sidste års bevilling fra Friluftsrådet samt lejeindtægter, landede version 2 af Shelter app’en som lovet i
sommeren 2017. Den er blevet taget godt imod, og de mange nye features bliver flittigt brugt.
Årsberetningen for 2017 godkendes

Regnskab
13 betalende medlemmer i 2017 (10 i 2016) á 100kr
2513 kr brugt i 2017 - dette på domæneleje af www.shelterforeningen.dk samt eurokasser, pande, kedel, falckkasse samt tilbehør.
Beholdning d.d: 2608 kr
Desuden blev der bevilget 50.000 kr af friliftsrådet til udvikling af Shelter app 2.0, hvilket blev videreført til
udviklingsfirmaet “Napps I/S”.
Regnskabet for 2017 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 opdaterer jævnligt i pakkelisten som er tilgængelig via Shelterforeningens facebook-side.
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
Intet at berette. Pinlig tavshed.
Mærkeformand
Thomas Schmidt
Mærkeformanden viser frugten at to års arbejde; en broderet gryde til den der tager opvasken.

Valg af bestyrelse
Formand
Nicolaj Skafsgaard genopstiller og bliver genvalgt.
Næstformand
Thomas Jakobsen genopstiller og bliver genvalgt.
Kasserer
Troels Hviid genopstiller og bliver genvalgt.
Bestyrelsesmedlem 1
Peter Jensen genopstiller og bliver genvalgt
Bestyrelsesmedlem 2
Thomas Schmidt genopstiller og bliver genvalgt.

Behandling af indkomne forslag
Forslag 1 - Planlægning af årets shelterture frem til næste generalforsamling
Forslagsstiller: Thomas Jakobsen
Der tages godt imod forslaget fra alle medlemmer, og det aftales at tur-udvalget udvælger 6 datoer fordelt på året,
som skal være strukturen for årets og de næste års ture.

Eventuelt

