Referat af ordinær generalforsamling 5-2-2014
A. Valg af dirigent
Chistian
B.vælg af referent
Solfrida
C. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbene år.
Aktiviter i årets løb. Natloc, nuuk o-fest
nye o-kort. cirkussøen og nuuk kort. Nye kort over lille malene omkring skiliften.
Træning i sæsonen lykkes både for børn og voksen dagene. NASP var med til at stå for
Womens cirkel adventure Race.
D. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet gennemgået. Regenskabet godkendet af revisor (petrine) og genrelforsamlings
godkendelse.
Nuuk o-fest 2013 gennemgået seperet. Det gav overskud.
NATLOC har også et separat regnskab, som er og forventes at køre uafhængigt af NASP.
E. Planer for det kommende år. Samt forelæggelse og godkendelse af næste års budget.
Håber på flere medlemer
nye investeringer: nye SI enheder,
planer for året;
nuuk O-fest i august
for at aflaste christian kommer blever opgavernen uddeligeret
sne o-løb 3 afdelinger.
Træning en gang om ugen i 8 uger før og 8 uger efter sommerferien
herunder 3 åbne træninger om lørdagen i maj i forbindelse med gør Maj sund.
Condeskursus for nye banelægger d. 6 april 2014.
F. inkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
Ingen forslag fra medlemmer.
Kommuneqarfik Sermersooq har lavet sportskatalog, og beder om hjælp til omdeling
Formands forslag
en tur weekend sejltur. Med kisaq hvis der er en ledig weekend. I diskussionen blev
nævnt en anden god mulighed nemlig hytterne ved Kangerluarsunnuaq.

holde nytårs natløb omkring nytår ca. d.3 januar 2015.
G. fastsættelse af kontingent.
Kontingent fastholdes.
I. valg af bestyrelsesmedlemmer.
Nukannguaq Reimer var på valg og genopstiller ikke.
Petrine Nielsen var på valg, og genopstiller ikke.
Solfrida Larsen var på valg, men genopstilte, og blev valgt med akklamation.
Klaus Georg Hansen stiller op, og vælges in absentia, med akklamation.
Jesper regin stiller op, og vælges ved akklamation.
J. valg af bestyrelsesssuppleanter
1. Petrine Nielsen
2. Jens Peter Bak Henriksen
K. valg af revisor.
Christina Strand Malmstrup
evt.
uddellegering af opgaver:
Bestyrelsen forventer at konstituere sig med følgende opgavefordeling:
–

Formand: Christian Wennecke – ansvar for udstyret

–

Kasserer: Dorthe Petersen – ansvar for økonomi

–

Klaus Georg Hansen – ansvar for træningsorganisering

–

Solfrida Larsen – ansvar for opdatering af medlemsliste

–

Jesper Regin – ansvar for information

Bestyrelsen skal på det konstituerende møde vælge en næstformand.

