Generalforsamling 2013
Mandag den 18.februar kl. 19:30 i klubhuset.
Tilstede 44 klubmedlemmer

Dagsorden, iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Frank Elong modtog valg.
Frank kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Beretning for 2012.
Formand Tony gennemgik beretningen
Link til beretningen på hjemmesiden.
Beretningen blev vedtaget.
3. Regnskab 2012.
Kasserer Kim J. gennemgik regnskab.
Link til regnskab på hjemmesiden
Regnskabet blev godkend
4. Budget 2013

Kasserer Kim J. gennemgik budget til orientering
5. Behandling af indkomne forslag:
○ Bestyrelsen foreslår at kontingentet sættes op med 50,- kr, til 350,- og at

indmeldelsesgebyret sættes op til 950,Forslaget vedtaget.
○ Bestyrelsen foreslår at der i dag nedsættes et festudvalg til rytterfesten, på 3 psn.
Mona, Dan og Niels meldte sig.
○ Bestyrelsen foreslår at der i dag nedsættes et tur udvalg til at planlægge klubbens
store ture i år.
Der blev ikke nedsat Turudvalg. Istedet meldte følgende sig til de enkelte ture:
-Store Fjordtur: Keld
-Picnic-turen: Keld og Dan
-Hallandsåsen: Kim Jakobsen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
○ Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og modtog genvalg:
■ Tony H - Genopstillede og blev valgt
■ Michale Hero - Har valgt ikke at genopstille.

■ Per Grønholt opstillede til bestyrelse og blev valgt
○ Valg af suppleanter til bestyrelsen:
■ Jens Jensen - genopstillder som supplean og blev valgt.
■ Malene Hansen stillede op som suppleant og blev valgt.
7. Valg af revisor og suppleant.
○ Revisorene genopstillede og blev valgt:
■ Revisorer - Klaus Grunddal og Jim Nielsen opstiller.
■ Revisor suppleant blev Ejgil Veng Pedersen8. Eventuelt.
-Det blev foreslået at tøjsalget baseres på bestilling, fremfor at Find skal slæbe alt tøjet frem og
tilbage.
-Bestyrelsen opfordres til at søge Trygfonden om støtte til afvikling af førstehjælpskurser.
-Bestyrelsen konstituerede sig efter mødet.
Tony som formand
Per som næstformand
Kim som kasserer
Find som tøjansvarlig
Preben som sekretær

