Referat fra ØCK’s Generalforsamling 7. marts 2011.
Afholdt i lokalerne på Toftehøjgård, kl 19:00 til 21:00.
29 fremmødte medlemmer og 1 gæst.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Ad.1. Valg af dirrigent:
Frank Elong blev enstemmigt valgt.
Generalforsamlingen blev godkendt som lovligt indkaldt.
Ad.2 Formandens beretning:
(link..)
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad.3. Regnskab
Regnskabet blev runddelt og gennemgået af kasseren.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad.4. Fremlæggelse af budget
Budgettet blev gennemgået til orientering af kasseren.
Ad.5. Indkomne forslag
a) Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes et Tur-udvalg, der arrangerer vores faste ture og gerne kommer op
med nye ture.
- Jim, Torben og Johnny er det nye Tur-udvalgs medlemmer.
b) Bestyrelsen foreslår at der nedsættes et Fest-udvalg, der står for Rytterfesten d.1/10-2011.
- Frank E., Bjørn, Søren og Heinrich er det nye Festudvalg.
c) Bestyrelsen foreslår, at der skal være hold-kaptajner på A-holdets træningsture, ligesom der p.t. er på B- og
O-holdet.
Der var debat om forslaget, hvor der kom input til afvikling af træningsturene.
Sluttelig var der enstemmig enighed om at indføre hold-kaptajner på A-holdet.
- Karsten, John, Frank L., Hero og Per står for introduktionen på førstkommende klubaften.
d) Klaus G. havde fremsendt forslag vedr. introduktion og undervisning til nye i klubben. Formanden fremlagde.
Fremslag blev debatteret og suppleret og enstemmigt opbakket.
Forslagene vil blive indlagt de fremtidige tema- og klubaftener.
Ad.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

a) Formanden Tony og Næstformanden Hero var på genvalg og blev valgt.
b) Per Grønholdt og Jens Jensen genopstillede som suppleanter og blev valgt.
Ad.7 Valg af revisorer:
a) Klaus Grundahl og Jim Nielsen blev valgt
b) Flemming Rolighed fortsætter som suppleant.
Ad.8 Eventuelt.
Axel Sørensen blev af bestyrelsen tildelt æresmedlemskab, med følgende begrundelse:
“Bestyrelsen har bestemt at hædre et medlem der gennem tiden har lagt rigtig mange timer i arbejde for cykle klubben, både som menigt
meedlem men også som medlem af bestyrelsen.
Han har altid en frisk bemærkning og en optimistisk indstilling til træningen - også selv om blir presset ude på landevejen. Og han har også
været en central figur i mange af kblubbens ture, ikke mindst i planlægningen af de 10 årlige ture til Frankrig. Og selvom han sidste år fik
prisen som årets tilbagegang synes jeg vi alle skal give Axel en hånd.”

Mange hilsner
Preben Rasmussen

