Skoleidrættens Dommerklub (SDKK)
Generalforsamlingen onsdag d 6. marts 2019 på Cafe Stålvand
Kl. 17.00.
Punkt 1.

Valg som dirigent
Børge Pedersen valgt

Punkt 2.

Stemmetællere: Ingen valgt

Punkt 3.

Formandens beretning.

Året 2018 er forløbet godt. Vores medlemmer er blevet brugt til mange
af skolestævnerne. Til mange af stævnerne trækker vi på de gode gamle
pensionister og til andre stævner er det unge mennesker fra forskellige
klubber.
Desværre har der været lidt rod med at indberette dommerne til
kassereren, hvilket har betydet at nogle dommere har ventet urimeligt
lang tid på deres penge.
Disse fejl skulle nu været rettet, så vi har rent bord hvad angår 2018.
BUF er også blevet bedre til at honorere de indsendte opkrævninger
inden for en rimelig frist. Da vi samtidig har opbygget en lille buffer er
der ingen der skal vente for længe på deres penge.
Da foreningen jo opkræver et lille administrationsgebyr betyder det, at
vores forening nu har en fin økonomi.
Skattereglerne er jo, at man højest må tjene 1500 kr. skattefrit. Hvis man
kommer over dette beløb, skal man betale skat af hele beløbet. Da vi
førhen udbetalte 400 kr. pr. dag hang det jo ikke rigtigt sammen.
Vi er derfor gået over til at de 400 kr. bliver delt op, således at man får
375 kr. i dommerhonorar + 25 kr. til transport pr. dag. På den måde
rammer vi de 1500 kr. i dommerhonorar, når man er dommer i 4 dage.
Transportpengene er skattefri.

Punkt 4.

Udvalgsberetninger: Ingen

Punkt 5.

Regnskab:
Christian Søe fremlagde regnskabet for 2018

Punkt 6.

Indkomne forslag: Ingen

Punkt 7.

Fastsættelse af kontingent: Uændret

Punkt 8.

Valg af formand (Ulige år)
Børge Pedersen valgt.
Best. Suppleant: (Hvert år)
Percy Polano Valgt
Revisor: Susanne Reuter (Ulige år)
Susanne Reuter valgt.
Revisor supp. (Hvert år)
Vacant

Punkt 9.

Næste års mødested: Samme sted som KKI

Punkt 10. Evt: Div. omkring skoleidrætten
Børge Pedersen
Formand

