Slagelse den 29. januar 2014.

Referat af
Slagelse Cykle Ring Motion
Generalforsamling
Tirsdag den 28-01 2014 kl. 19.00
Sted: Klubhuset, Skjoldsvej 8, 4200 Slagelse

Dagsorden for generalforsamlingen jf. klubbens vedtægter:
Formanden bød velkommen og gik straks til dagsordnens pkt. 1, og foreslog Ebbe Højland som
dirigent.
1. Valg af dirigent:
• Ebbe Højland blev valgt som dirigent. Ebbe takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet i overensstemmelser med foreningens vedtægter.
• Dirigenten konstaterede, at der var fremmødt 32 medlemmer.
2. Valg af stemmetæller:
• Dirigenten udpegede Søren Molter og Mikael Kristensen som stemmetællere
3. Formandens beretning:
• Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som indledte med at informere om en ændring af dagsordnen i
forhold til den udsendte. Ændringen var begrundet i, at revisorsuppleant, Charlotte Nielsen, havde
fremsendt ønske om at melde sig ud af klubben, og dermed ikke kunne fortsætte som revisorsuppleant.
Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.
Link til formandens beretning her:
4. Regnskab / Kontingent:
• Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, og gennemgik regnskabet med forklaring på diverse
indtægter og udgifter. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Link til regnskabet her:
4. Indkomne forslag:
• Der var ikke indsendt forslag til behandling
6. Valg af formand / kasserer:
• Ib P. Jensen blev genvalgt m.a. for en to-årig periode.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer & suppleant:
• Bente Jacobsen, blev genvalgt m.a. for en to-årig periode.
• John Hansen blev nyvalgt m.a. for en to-årig periode.
• Gert Pagter Kristensen blev genvalgt m.a. som suppleant for en et-årig periode.
8. Valg af revisor & suppleant:
• Ebbe Højland blev nyvalgt m.a. som revisor for en to-årig periode.
• Mikael Kristensen blev nyvalgt m.a. som revisorsuppleant for en to-årig periode.
9. Årets motionist:
• Formanden udpegede årets motionist, og begrundede valget af Ole Thorsen som ”Årets Motionist 2013.
Link til begrundelsen her:
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10. Eventuelt:
• Dirigenten åbnede for debat, men da der ikke var bemærkninger eller indlæg takkede dirigenten
forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen, og han gav herefter ordet til formanden.
• Formanden takkede dirigenten for dygtig og myndig ledelse af generalforsamlingen, - takkede de
fremmødte medlemmer for deres fremmøde og for deres engagement.
Dirigenten modtager en vingave for sin ledelse af generalforsamlingen.
• Formanden bød de nyvalgte, John Hansen som bestyrelsesmedlem, Ebbe Højland som revisor og Mikael
Kristensen som revisorsuppleant, velkommen i bestyrelsen.
• Formanden takkede Per Trøjborg for det gode og store arbejde han havde udført som bestyrelsesmedlem
over en fireårig periode. Per fik overrakt en vingave som tak for sin indsats.
• Sussi Nielsen fik overrakt en vingave som tak for sin støtte i forbindelse med arrangementer, bl.a. levering
af sandwich i de fremmødte ved generalforsamlingen.
• Herefter sluttede generalforsamlingen, og der blev serveret sandwich, øl og vand, som blev nydt i hyggeligt
og socialt samvær.
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