Referat af Generalforsamling.
Indkaldelse til generalforsamling
Ishøj Motion Cykel Club
Mandag d. 25. februar 2019 - kl. 19:00 i klubhuset
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetæller
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyre
Behandling af evt. indkomne forslag.
valg af kasserer for 2 år Erik modtager genvalg
Valg af 2 bestyrelsekasserers medlemmer for 2 år Michael og Villy modtager genvalg
Valg af 1 bestyrelsessuppleant
Valg af revisor,
Valg af en revisorsuppleant.
Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen. Forslag sendes til infor@im-cc.dk elle personlig til Lars Aarup.

Referat:
29 deltagere mødte op.
Ad.1: Erling Mogensen .
Ad.2: Referent Søren Jensen og stemmetællere Palle og Søren K.
Ad.3: Lars Aarup fremlagde beretning. Se bilag. Spørgsmål til efterårssæsonen idet
beretningen ikke indeholdt udpluk fra denne; Tour de Vest( m. Klubmesterskab) og sæson
afslutning med Bowling var nogle af aktiviteterne. Beretning vedtaget enstemigt.
Ad.4: Erik Damborg fremlagde regnskab. Se bilag. Status på egen beholdning: 63762kr.
Regnskab blev enstemmigt godkendt.
Ad.5: Erik Damborg fremlagde budget. Se bilag. Underskud på budget: 11000kr. Cykelblad
blev diskuteret. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at træffe beslutning ang. Abonnement på
Cykelblad. Input fra fremmødte til bestyrelsen: fx rabat på kontingent til medlemmer der
skaffer nye medlemmer. Cykelmotion forekommer dyrt. Færre blade indkøbes idet mange
ikke bliver afhentet. Afstemning budget: 28 for og 1 imod.
Ad.6:Forslag fra Rene Locht ang. medlemsliste. Forslag fra bestyrelsen: ved kontingentindkrævelsen vil der medsendes afkrydsningsskema hvor medlemmerne kan give tilladelse til

at adresse og telefonnummer må stå på medlemsliste der sendes på PDF-fil med nyhedsbrev.
Vedtaget enstemmigt.
Forslag fra Torben Nielsen, ang. Cykelblad indeholdt i kontingentet, var afsendt til tiden , men
var ikke modtaget af formanden. Bladet bør, på Torbens opfordring, udelukkes/fjernes fra
budget. Punktet blev diskuteret. Afstemning vedr. Torbens forslag; 27 imod og 2 for.
Ad.7: Erik Damborg genvagt.
Ad.8: Villy og Michael ”kok” genvalgt.
Ad.9: Morten Jespersen genvalgt
Ad.10: Jørgen Øverup genvalgt.
Ad.11: Jan Friedel genvalgt
Ad.12: Angående bladvalg; Palle C. opfordrer til at stoppe blad og bruge penge til andre
spændende aktiviteter. Livlig diskussion. De fleste(på nær to) tilkendegav at man læste bladet
når det udkom.
Tøjleverandør: Et problem at man i praksis kun kan købe tøj 2 gange om året. Forslag om fast
beholdning af trøjer. Evt undersøge om ny leverandør er en mulighed.
Klubmøde på mandag d.4/3. Tema: aktiviteter i 2019.
11 marts: holdledermøde kl.19 på Korn i Waves. Gamle og nye mulige holdledere er
velkomne.
Opfordring til opdatering af hjemmesiden. Debat om hjemmesiden.
Førstehjælpskursus efterspørges.
Slut 20.38
Referent: Søren T jensen

Dirigent signeret og godkendt referat

