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Referat af Slagelse Cykle Ring Motion´s 

Generalforsamling den 29. januar 2013. 

 

Generalforsamlingen begyndte kl. 19.00 og formanden bød de fremmødte medlemmer 

velkommen. 

 

Dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. 
Formanden foreslog Ebbe Højland som dirigent. 

Ebbe blev valgt m. a. 

 

Dirigenten takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet jfr. klubbens vedtægter § 11 med mindst 14 dages varsel. 

Indbydelsen var afsendt den 13. januar 2013 som e-mail, sms og brev. 

Dirigenten orienterede om, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, uanset hvor 

mange medlemmer der var mødt. 

 

Dagsordenens pkt. 2. Valg af stemmetællere. 
Søren Molter og Jacob Olsen blev valgt. 

 

Dagsordenens pkt. 3. Formandens beretning. 
Formandens beretning kan læses på dette link: 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Dagsordenens pkt. 4. Regnskab / Kontingent. 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som kan læses på dette link: 

Regnskabet blev godkendt. 

Dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag. 
Der var ingen forslag til behandling. 
 
Dagsordenens pkt. 6. Valg af formand og kasserer. 
Kassereren, John Agertoft, blev genvalgt m. a. for en toårig periode. 
 
Dagsordenens pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 
Sussi Nielsen ønskede ikke genvalg. 
På dirigentens opfordring blev Karsten Sigfridsson valgt til bestyrelsen for en toårig 
periode. 
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Dagsordenens pkt. 8. Valg af revisor og suppleant. 
Charlotte Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant for en toårig periode. 
 
Dagsordenens pkt. 9. Årets motionist. 
Formanden hædrede Årets motionist 2012, John Hansen. 
Kriterierne for valget kan læses på dette link: 
 
Formanden overrakte erindringsgave til Sussi Nielsen, som Årets motionist 2011. 
 
Dagsordenens pkt. 10. Eventuelt. 
Ebbe Højland foreslog, at kassereren i fremtiden arrangerer regnskabet, således at 
regnskabet for Storebæltsløbet fremstår med specifikke poster for indtægter og udgifter. 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, samt for en engageret deltagelse i 
mødet, hvorefter han gav ordet til formanden. 
 
Formanden takkede dirigenten for en god og myndig ledelse af generalforsamlingen, 
ligesom formanden takkede de fremmødte medlemmer for deltagelse og for udvist 
engagement under generalforsamlingen. 
 
Formanden takkede Sussi Nielsen for det store og engagerede arbejde, hun havde 
udført i sin tid som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen glæder sig over, at Sussi har givet 
tilsagn om fortsat støtte og hjælp ved kommende arrangementer. 
 
Formanden overrakte en vingave til Sussi som tak for hendes tid i bestyrelsen, ligesom 
han overrakte en vingave til dirigenten som tak for hans velvillige tilsagn om at lede 
generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen sluttede med hyggeligt samvær, hvor klubben var vært ved et 
mindre traktement. 
 
 
Referent 
Ib P. Jensen 

 
 
 
 

 


