Generalforsamling onsdag den 15. marts 2017 kl. 19.00
i Arena Assens
Referat:
1. Valg af dirigent og referent.
Knud Søby blev valgt til dirigent og Helle Klenum blev valgt til referent. Dirigenten
konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed
beslutningsdygtig. 29 medlemmer fra mødt op.
2. Formandens beretning.
Beretningen blev godkendt.
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, herunder
udkast til næste års budget og kontingentstørrelse.
Regnskabet blev godkendt.
Kontingentet fortsætter uændret, dog beder generalforsamlingen om, at
bestyrelsen laver et revideret budget, som giver et lavere merforbrug end
budgettet er udtryk for. Et medlem udtrykte ønske om, at sidste års regnskab
blev vist sammen med nyt budget.
4. Indkomne forslag og aktivitetsplan.
4.1 Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring:
I §8 ændres ordlyd på følgende sætning:
Efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær m.v.
Ny ordlyd:
Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen til definerede
poster:
Formand - på valg i ulige år
Kasserer - på valg i lige år
Udvalgsformand løb - på valg i lige år
Udvalgsformand cykling - på valg i lige år
Udvalgsformand triatlon - på valg i ulige år
Første periode efter vedtægtsændringen i 2017 konstitueres kasserer,
udvalgsformand løb og udvalgsformand triatlon for en etårig periode og
fra generalforsamling i 2018 vælges alle personer direkte til posten.
Forslaget blev godkendt med alle stemmer for.
Ingen aktivitetsplan blev fremlagt, men fremgår indirekte af budgettet.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Allan Rasmussen - ønsker ikke genvalg

Irene Menzi - ønsker ikke genvalg
Ole Frederiksen og Anna Melin blev valgt.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
På valg er: Anna Melin - modtager genvalg
Per Michael Rasmussen (da Anna blev valgt til bestyrelsen)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er: Karsten Dittmann - modtager genvalg
Jørgen Skov - genvalgt.
8. Eventuelt.
Tom Pedersen: Opfordrede bestyrelsen til at undersøge muligheden for at få
leveret cykeltøj, selv om der ikke er 10 bestillinger (tøjet leveres af Extreme Lars Klausen er kontaktperson).
Tom Pedersen Forslag om at lave et arrangement til fremvisning af tøj i lighed
med tidligere arrangement.
Kurt Pedersen: Facebooksiden bør ikke bruges til at lave alternative
træningsaftaler, men brug hjemmesiden til disse aftaler.
Medførte en debat om, hvorvidt træningstidspunktet kan ændres med kort varsel
- med risiko for, at nogen dukker op til fast træningstid og så er alle andre kørt på
et andet tidspunkt. Det blev foreslået at facebook kunne bruges til at aftale
supplerende træningsaftale - ikke til at flytte faste træninger.
Afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for deres indsats.
Formanden takkede for god ro og orden på generalforsamlingen og ønskede den
nye bestyrelse god arbejdslyst i det kommende år.
Referent: Helle Klenum

