
Generalforsamling.
Ishøj Motion Cykel Club

Mandag d. 6. februar 2017 - kl. 19:00.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Valg af referent og stemmetæller. 
3 Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
4 Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5 Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer.
6 Behandling af evt. indkomne forslag.

Forslag til ændring af kontingent.

7 Valg af kasserer – Erik Damborg villig til genvalg.
8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Villy Dahl ,Lars Aarup og Carsten Karholt villige 

til genvalg.
9 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
10 Valg af revisor, Torkil Petersen villig til genvalg.
11 Valg af en revisorsuppleant.
12 Eventuelt.
 
Ad.1.
Erling valgt til dirigent. Konstaterede at GF er lovlig indkaldt.

Ad.2
Søren T Jensen referent.  Anne-Marie og Søren Kirkegård stemmetællere.

Ad.3.
Formand Kette gennemgik beretningen. Se bilag der er udsendt på forhånd.  
Per Riddervold: tak for god beretning. 
Beretningen blev godkendt.

Ad.4.
Erik D gennemgik regnskabet.  
Se udsendt bilag.
Spørgsmål til Ishøj-Paris turen ang. tilskudet fra klubben. Evt modstridende med klubregler da 
alle ikke kunne melde sig. Best. mener ikke regler er omgået.  
Regnskabet blev godkendt.

Ad.5.
Indkommet forslag  om kontingent ændring flyttet fra pkt 6 til pkt 5. Se udsendt bilag.
Villy fremlagde budget beregnet på 125 medl.
Underskud på 15000kr. Egen kapital på 95000kr nedbringes kontrolleret. Det er ikke meningen 
at IMCC skal være bank.
Spørgsmål til Cafétur med efterfølgende debat. 
Forslagsstillere begrundede ændringsforslag 1.  



Debat om forslaget. 
Afstemning:10 for
                        36 imod
Forslag 2.
                        3 for
                         Mange imod. 
Forslag om forhøjelse til 450kr afvist.
Kontingent på 400kr pr. år vedtaget. 300kr for familiemedlem nr.2. 400kr for efterfølgende 
familiemedlemmer.

Ad.6.
Indkomne forslag behandlet under pkt.5. 
Passiv medlemskab debatteret for at bevare tilknytning til klubben.
Bestyrelse overvejer om det skal sættes på til næste års GF. Har tidligere været en mulighed i 
klubben. Vil medføre en vedtægtsændring. 

Ad.7.
Erik Damgård genvalgt.

Ad8.
Villy Dahl, Lars Aarup og Carsten Karholt  genvalgt.

Ad.9.
Nye suppleanter: Palle Stüker Nielsen og Oluf  Dyhr.

Ad.10.
Torkil Petersen genvalgt.

Ad.11.
Revisor supp.:  Esben Skau valgt.

Ad.12.
 Ny leverandør af klubtøj:  køb af tøj bliver mere brugervenligt. Tøjet bliver dyrere, men i 

bedre kvalitet. Velkomstpakken bliver dyrere. Prisen ikke fastsat endnu af bestyrelsen.  
 Disk. om alternativ klubtøj i klubben.
 Klubtilskuds diskussion: efterspørgsel om regler for tilskudsansøgning. Findes der 

tidligere regler der kan bruges? Bestyrelsen tager det op på næste bestyrelsesmøde. 
 Sponsor efterspørgsel? Bestyrelsen tager gerne imod, men besværligt, (meget arbejde) at 

finde nye sponsorer.
 Diskussion: Klub i klubben? Ærgerligt at nogen er udelukket pga alder. Flere udtrykte 

ønske om mulighed for at køre sammen med +60-holdet på holdledernes betingelser. 
Formand: Holdledere sætter rammerne og vi kører efter forholdene. Argument for 
aldersgrænsen blev efterlyst.  Repræsentanter for +60-holdet ønskede at beholde 
aldersgrænsen idet det har været forudsætningen for indmeldelse i klubben.
Tonen i diskussionen blev noget følelsesladet.



Formanden afsluttede diskussionen med ønske om fleksibilitet fra alle parter til gavn for hele 
klubben og med en konstatering af at bestyrelsen arbejder for alle i klubben.

Tak for fint fremmøde(ca.40deltagere).

Referent Søren T Jensen.


