Slagelse den 11. januar 2015.
Indkaldelse til
Slagelse Cykle Ring Motion
Generalforsamling
Tirsdag den 27-01 2015 kl. 19.00
Sted: Klubhuset,Skjoldsvej 8, 4200 Slagelse

Dagsorden for generalforsamlingen jf. klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetæller.
3. Formandens beretning:
o Præsenteres af formanden, Ib P. Jensen.
4. Regnskab / Kontingent:
o Præsenteres af kassereren, John Agertoft.
5. Indkomne forslag:
o Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest
7 dage før (tirsdag den 20. januar 2015) generalforsamlingen.
6. Valg af formand / kasserer:
Ikke på valg:
o Ib P. Jensen, Formand

Valgt 2014 for 2 år.

På valg:
o John Agertoft, Kasserer

Valgt 2013 for 2 år. Modtager genvalg.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer & suppleant:
Ikke på valg:
o Bente Jacobsen, (Næstformand)
o John Hansen, Bestyrelsesmedlem

Valgt 2014 for 2 år
Valgt 2014 for 2 år.

På valg:
o Karsten Sigfridsson, bestyrelsesmedlem
o Gert Pagter Kristensen, suppleant

Valgt 2013 for 2 år. Modtager genvalg.
Valgt 2014 for 1 år. Modtager genvalg.

8. Valg af revisor & suppleant:
Ikke på valg:
o Ebbe Højland, revisor

Valgt 2014 for 2 år.

Ikke på valg:
o Mikael Kristensen, revisorsuppleant

Valgt 2014 for 1 år. Modtager genvalg for 2 år.

9. Årets motionist:
o Præsenteres af formanden Ib P. Jensen.
10. Eventuelt:
Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement.
Tilmelding senest mandag den 19. januar 2015 til formanden på:
mail jensenipj@gmail.com eller på mobil 6024 9496.
P. b. v.
Ib P. Jensen
Formand
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Referat af SCRM generalforsamling
Den 27. januar 2015.
Formanden bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik straks til dagsordenens pkt. 1.
Ad pkt. 1:

Valg af dirigent.
Formanden foreslog Ebbe Højland som dirigent. Ebbe blev valgt..
Ebbe takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen, jf. SCRM
vedtægter, var lovligt indvarslet med indbydelse sendt til medlemmerne dateret
den 11. januar 2015.

Ad pkt. 2:

Valg af stemmetællere.
Bente Jacobsen og Henning Rostkjær blev valgt.
Der var fremmødt 31 medlemmer, - incl. bestyrelsen.

Ad pkt. 3:

Formandens beretning.
Følg linket her:
Formandens beretning blev godkendt med følgende bemærkninger og
kommentarer fra medlemmerne:
- Det blev foreslået, at bestyrelsen fremadrettet skulle iværksætte tiltag frem
mod flere aktiviteter og arbejde mod at øge antallet af deltagere ved
træningssamlinger m.v.,
- Det blev foreslået, at der skulle inddeles i faste niveau bestemte
holddannelser, - med faste holdkaptajner,
- Der var debat om de nuværende træningstider, onsdag kl. 17.30 og søndag
kl. 09.00. Enkelte forslag om træning tirsdag, torsdag og søndag,
- Der var forslag om, at bestyrelsen undersøger lån/leje af tidtagningsudstyr
ved DCU contra DGI, som klubben benytter sig af for nærværende,
- Der var forslag om, at klubben arrangerer et SPONSOR arrangement i
forbindelse med udvalgte aktiviteter.
Bestyrelsen vil i forbindelse med kommende bestyrelsesmøder behandle
ovennævnte forslag, og i den udstrækning det skønnes hensigtsmæssigt, vil
bestyrelsen inddrage forslagsstillerne som aktive hjælpere og rådgivere.
Det er bestyrelsens opfattelse, at der er en god og positiv vilje blandt
medlemmerne til at indgå aktivt i roller som holdkaptajner m.v.

Ad pkt. 4:

Regnskab/kontingent.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, og i en forbindelse redegjorde
kassereren for diverse udgifts- og indtægtsposter.
Det reviderede regnskab blev godkendt.
Følg linket her:
Med henvisning til formandens beretning pkt. 13 (begrundet opfattelse af, at
sponsorindtægter i fremtiden vil vige i forhold til nuværende standarder) foreslog
kassereren på vegne af den samlede bestyrelse, at kontingentet hæves til kr.
500,- pr. år med virkning fra 2015.
Der var debat om emnet, herunder bl.a. forslag om, at medlemmerne
fremadrettet måtte acceptere en vis egenbetaling i forbindelse med indkøb af
cykletøj.
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Det blev vedtaget, at kontingentet skal fastholdes på nuværende niveau, kr.
400,- pr. år, samt at medlemmerne – i den udstrækning det måtte blive
nødvendigt - skal betale en del af udgifterne til cykletøj i fremtiden.
Der var forslag om, at klubben søger andre mulige indtægtskilder, herunder
støtte med hjælpere ved diverse arrangementer.
Ad pkt. 5:

Indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag om forhøjelse af kontingentet blev behandlet under pkt. 4.

Ad pkt. 6:

Valg af formand og kasserer.
John Agertoft blev genvalgt som kasserer for en toårig periode.

Ad pkt. 7:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Karsten Sigfridsson blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for en toårig periode.
Gert Pagter Kristensen blev genvalgt som suppleant for en etårig periode.

Ad pkt. 8:

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Mikael Kristensen blev genvalgt som revisorsuppleant for en toårig periode.

Ad pkt. 9:

Årets motionist.
Formanden motiverede valget af Lars Jacobsen som Årets Motionist 2014.
Følg linket her:

Ad pkt. 10:

Eventuelt.
Ingen bemærkninger
Dirigenten afsluttede sin ledelse af generalforsamlingen og takkede
medlemmerne for god og engageret deltagelse, og gav herefter ordet til
formanden.
Formanden takkede medlemmerne for fremmødet, gode indlæg og for forslag til
at forbedre aktivitetsniveauet.
Formanden opfordrede i den forbindelse medlemmerne til at ”kigge indad”, og
påtage sig ansvar for eget fremmøde og engagement til klubtræninger, herunder fastholde deltagelse på eget niveau.
Formanden takkede Ebbe for god og myndig ledelse af generalforsamlingen.
Formanden overrakte en flaske vin til Ebbe for hans arbejde som dirigent, samt
til Sussi for velvillig fremstilling af sandwich, som medlemmerne nød efter
generalforsamlingen.
Mange tak for et godt fremmøde og for en god generalforsamling.

På bestyrelsens vegne.
Referent
Ib P. Jensen

