Til Dirigenten
Forretningsorden for generalforsamlingen 2017.
1. Formanden byder velkommen.
2. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Jørgen Stokbro.
a. Udpegning af referent: Bestyrelsen foreslår Preben.
b. Vi har i mange år ikke haft brug for stemmetællere
3. Dirigenten afgør om denne Generalforsamling er indkaldt jf vedtægterne?
a. Er der nogen tilstede der har indvendinger om generalforsamlingens gyldighed.?
b. Dirigenten sikrer sig at indkaldelse har været rettidigt indkaldt (14 dage før )
c. Er dagsorden gyldig jf. vedtægterne.
4. Formandens beretning, - bemærkninger og godkendelse.
5. Regnskab 2016 fremlægges af Kassereren, - bemærkninger og godkendelse.
6. Budget 2017 fremlægges af Kassereren, - bemærkninger og godkendelse.
7. Behandling af indkomne forslag:
a. Forslag fra Klaus Grundahl - se appendix.
8. Valg af medlemmer til udvalg.
a. Festudvalg til Jubilæums-rytterfesten

3 personer + 2 fra bestyrelsen

b. Udvalg til at afholde Julemik

O-holdet ?

c. Turudvalg til Hallandsåsen

( 2-3 personer )

d. Turudvalg store klubtur i Juni med frokost

( 2 personer )

e. Hvis der kan samles et udvalg er der plads til at planlægge en sensommertur.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
a. Tony, Per G. er på valg....
b. Er der andre kandidater som ønsker at opstille?
Suppleanter:
c. Keld Svendsen genopstiller som suppleant - Per S. ønsker ikke genvalg.
d. Vi har brug for endnu en suppleant - er der nogen som ønsker at opstille?
10. Valg af revisor og suppleant.
a. Revisorer - Klaus Grundahl og Jim Nielsen genopstiller.
11. Eventuelt. ( Her kan intet vedtages,

men blot skrives til referat...)
12. Dirigent lukker officielt generalforsamlingen.
- og giver ordet tilbage til Formanden der takker for god ro og orden.

APPENDIX
●

Forslag fra Klaus Grundahl:
Selv om det ikke står til mål med den tid der bruges på frivilligt arbejde sender jeg hermed
forslag om, at alle bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie.
- For at sikre at bestyrelsen fremgår som godt eksempel i forhold til at reklamere for vores
sponsorer, så tildeles bestyrelsesmedlemmer et sæt tøj (bluse og buks) når sponsorer
udskiftes, dog max. en gang årligt.
- Bestyrelsesmedlemmer som udtræder af bestyrelsen skal igen betale kontingent på lige fod
som øvrige medlemmer
- Medlemmer af bestyrelsen som er æresmedlemmer er allerede kontingentfrie, og får ikke
yderligere honorar for deres arbejde. Dog tøjforslag hvis dette vedtages.
Sportslig hilsen
Medlem 445 Klaus Grundahl

