Generalforsamling i ØCK d.22/2-2016
Afholdt i Ølstykke FC’s lokaler
Mødet startede med spisning hvor 45 deltog.
1.

Velkomst ved formanden

2.

Valg af dirrigent:
a.

3.

Søren Glerup modtog valg.

Godkendelse af GF
a.

Dirigenten konstaterede at GF var lovlig indkaldt og dagsorden gyldig.

4. Formandens beretning
a. Vedhæftes.
b. Kommmentarer:
c. Dirrigenten pegede på, at ØCK også har været i TV.
d. Stop eller ikke stop for medlemstilgang blev rejst.
e. Frygten er, at vi ikke kan håndtere rigtig store hold.
f.

Administrativt er det især tøjhåndteringen, der vil kræve en anden behandling.

g. Godkendt af forsamlingen
5. Regnskab
a. Kasseren fremlagde regnskab og balance.
b. Ingen kommentarer.
c. Godkendt
6. Budget
a. Der blev orienteret om budgettet.
b. Der kan komme en sponsor mere på trøjeens forside.
7. Indkomne forslag
a. a. Bestyrelsen foreslår en ændring af træningsdagene tirsdag, onsdag, torsdag aften.
b. Det foreslåes, at det bliver mere flydende hvilke hold der træner de enkelte dage.
c. Kaptajnerne informerer på hjemmesiden om træningens indhold på de enkelte dage.
d. Formanden informerede.
e. (sæt ind)
f.

Forslaget vedtaget enstemmigt.

8. Valg af medlemmer til udvalg
a. a) Festudvalg til rytterfesten
i.

Søren Berth, Lars Larsen, Kenneth

b. b) Udvalg til at afholde Julemik
i.

O-holdet

c. c) Udvalg til Hallandsåsen

i.

Tim Jensen, Klaus Grundahl

ii.

Ruterne skal arrangeres af holdene selv.

d. d) Udvalg til Store Klubtur
i.

Preben

9. Valg til bestyrelsen
a. Preben og Kim J.
10. Valg af Suppleanter
a. Keld Svendsen og Per Sørensen
11. Valg af revisor og suppleant
a. Klaus G. og Jim N.
12. Eventuelt
a. Per præsenterede klubbens kaptajner.
b. DGI powered by Skoda bliver opreklameret og støttes med 50% fra klubben, hvis man
deltager minimum halvdelen af løbene.
c. Alle opfordres til at komme med forslag til indhold på klubaft’nerne.
Formanden takkede forsamlingen for deres deltagelse.
Referent
Preben

