ØCK Generalforsamling
d.16/2-2015
Afholdt hos Ølstykke FC
Deltagere i alt 49
1. Formanden byder velkommen.
2. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslog Frank Elong, som modtog valg
3. Udpegning af referent. blev Preben Rasmussen
( vi har i mange år ikke haft brug for stemmetællere )
4. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovliigt indkaldt
5. Formandens beretning,
(Indsæt)
Bemærkninger ingen og godkendelse med applaus.
6. Regnskab 2014 fremlægges af Kasseren,
(Indsæt)
Bemærkninger ingen og godkendelse med applaus.
7. Budget 2015 forelægges af Kasseren,
Bemærkninger ingen og godkendelse med applaus.
8. Behandling af indkomne forslag:
a. Frank E: Bestyrelsen ansøger Trygfonden om midler til at gennemføre et
førstehjælpskursus.
b. Der oprettes en tilmelding på hjemmesiden. Frank E. vil forestå ansøgning til
Trygfonden, når vi kender antallet.
c. Frank E: Bestyrelsen foretager en analyse af, hvorfor der er så få tilmeldte til
turen til Mallorca, og hvilke parametre der er udslagsgivende for at
medlemmerne tilmelder sig de af klubben arrangerede ture.
d. Forsamlingen bestemte at et Udlandsturudvalg nedsættes under pkt. 8 Valg af
medlemmer til udvalg.
9. Bestyrelsen foreslår at, nu hvor vi har fået udvidet tøjudvalget, indføres der
klubtøjtvang til træning og samlinger hele året.
Vedtaget.

10. Valg af medlemmer til udvalg.
a. Festudvalg til rytterfesten

Jens Rølle, Henrik G. Knudsen, Søren Glerup

b. Udvalg til at afholde Julemik

0holdet

c. Turudvalg til Hallandsåsen

Mogens, Klaus og Kenneth

d. Store klubtur i Juni med frokost: Preben, Allan og Vagn
e. Udlandsturudvalg:

Kim J, Jim, Keld S.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
12. Tony og Per og Find er på valg. Tony og Per genopstiller.
Tony og Per er genvalgt.
Find trækker sig. Malene Hansen opstiller til bestyrelsen.
13. Suppleanter:
a. Jens trækker sig
b. Per Sørensen og Keld Svendsen modtager valg.
14. Valg af revisor og suppleant.
Revisorer  Klaus Grunddal og Jim Nielsen genopstiller.
15. Eventuelt. ( Her kan intet vedtages, men blot skrives til referat...)
a. Keld Svendsen fik prisen Klubbens Globetrotter
b. Formanden vil gerne have ordet til nogle informationer.
c. Orienterede om ”DGI powered by Skoda – cup”
d. Vi starter et Thold, der træner tirsdag og måske torsdag.
Holdet starter primo april.
Dirigent lukkede officielt generalforsamlingen.
 og gav ordet tilbage til Formanden der har nogle takker der skal uddeles.
Tak og vin til kaptajnerne
Tak og vin til Find og Jens for tro indsats i bestyrelsen og dagligdagen.

Preben :c))

…

