Generalforsamling 2018
Referat:
Dagsorden:

1. Formanden byder velkommen.
2. Valg af dirigent. Frank tog imod valget
a) Udpegning af referent: Bestyrelsen foreslår Preben.
b)Vi har i mange år ikke haft brug for stemmetællere
3. Dirigenten afgjorde at Generalforsamling var indkaldt jf vedtægterne?
4. Formandens beretning, (indsættes)
- bemærkninger fra salen?
Vi skal ikke holde os tilbage fra at bede om støtte hos Rema 1000 i Veksø,
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
5. Regnskab 2017 blev fremlagt af Kassereren (vedhæftet),
- bemærkninger fra salen? Ingen
Regnskabet godkendt uden anmærkninger.
6. Budget 2018 blev fremlagt af Kassereren (vedhæftet),
- herunder en kontingentforhøjelse til 450,7. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen har ingen indkomne forslag modtaget.
8. Valg af medlemmer til udvalg.
a) Festudvalg til rytterfesten lørd. 29/9 3 personer: Uffe, Dorte, Jan
b) Udvalg til at afholde Julemik: O-holdet
c) Turudvalg til Hallandsåsen 22/4 ( 2-3 personer ) Per G.,
d) Turudvalg Store klubtur i Juni med frokost ( 2 personer ), ved Preben
e) Hvis der kan samles et udvalg foreslår bestyrelsen et linjeløb på Flyvestation
Værløse efter sommerferien. Jim, Allan.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Kim, Preben og Malene er valgt.
10. Suppleanter:

a) Keld og Claus er valgt som suppleanter.
b) Er der andre kandidater som ønsker at opstille?
11. Valg af revisor og suppleant.
a) Revisorer - Klaus Grundahl og Jim Nielsen er valgt.
12. Eventuelt. ( Her kan intet vedtages, men blot skrives til referat...)
-DGI Skoda-cuppen. Tilmeldingen er startet. ØCK er medarrangør d.7/8 og stiller
flagmænd.
De skal instrueres ordentligt om pligter og rettigheder.
-Udenlandstur 2019 skal afklares.Hanne foreslår Toscana.
-Mere sikkerhed og ensartethed og hensynsfuldhed, når vi kører sammen.
-Shoppen er ikke brugervenlig nok. Filip opfordres til at få den fikset.

13. Dirigent lukker officielt generalforsamlingen.
- og giver ordet tilbage til Formanden der takker for god ro og orden.

