Ordinær Generalforsamling
c-I-c, Copenhagen Inline Club
Frederiksberg d. 11.04.2005
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægterne § 7
Valg af revisor og eventuelt valg af kritisk revisor
Eventuelt

Ad. Pkt. 1: Kasserer Gitte Hansen tiltrådte frivilligt som aftenens dirigent. Denne konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig iht. foreningens vedtægter.
Ad. Pkt. 2: Sekretær Christina Holder påtog sig jobbet som referent.
Ad. Pkt. 3: Formand Lars Vincent Pedersen gjorde status på året, der gik. Visioner og mål for
sæson 2005/2006 blev ligeledes drøftet. Formandens fulde beretning kan læses i bilag 1
”Formandens beretning”, som blev uddelt på generalforsamlingen.
Ad. Pkt. 4: Foreningens regnskab blev fremlagt og enstemmigt godkendt. Regnskabet var vedlagt
indkaldelsen til generalforsamlingen og vedlægges som bilag 2 ”Regnskab for perioden 01.01.2004
- 31.12.2004”.
Ad. Pkt. 5: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen fremlagde tre forslag til
behandling:
•

Forslag 1: I § 6 foreslås stk. 2 tilføjet følgende ”Bestyrelsen kan i den sidste ¼ af en
kontingentperiode beslutte, at personer, der for første gang melder sig ind i klubben, i denne
periode skal betale et reduceret kontingent for medlemskab frem til kontingentperiodens udløb.
Reduktionen, der maksimalt kan være 50%, skal vedtages af en enig bestyrelse og offentliggøres
på hjemmesiden.” Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

•

Forslag 2: I § 7 foreslås følgende tilføjet som nyt stk. ”Der vælges på generalforsamlingen 2
suppleanter til bestyrelsen, der om nødvendigt kan indtræde i bestyrelsen. Ved en suppleants
indtræden i bestyrelsen, har bestyrelsen mulighed for at konstituere sig selv på ny.
Suppleanterne vælges for et år ad gangen.”
Yderligere foreslås følgende tilføjet i stk. 1. ”Valg kan ske for perioder på et år, såfremt dette er
nødvendigt for at kunne overholde stk. 3.”
Som konsekvens heraf vil stk. 2 blive ændret til stk. 3, og stk. 3 vil blive ændret til stk. 4.
Yderligere vil forslaget medføre rettelse af § 9 a pkt. 6, der vil blive ændret til følgende ”Valg
til bestyrelse jf. § 7.” Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

•

Forslag 3: § 5 stk. 4 foreslås følgende tilføjet ”Medlemmer, der i øvrigt er i restance overfor
klubben, kan efter 2 påmindelser ekskluderes efter stk. 3.” Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad. Pkt. 6: Kontingent for perioden maj 2005/april 2006 blev drøftet, og ved afstemning blev det
enstemmigt besluttet at bibeholde nuværende senior- og juniorkontingent på henholdsvis 200 kr. og
150 kr. pr. år.
Ad. Pkt. 7: Ifølge vedtægterne § 7 skal der på generalforsamlingen vælges kasserer/næstformand
og bestyrelsesmedlem for to år.
•

Kasserer/næstformand: Gitte Hansen genopstiller som kasserer/næstformand. Der er ingen
modkandidater til posten. Generalforsamlingen hilser Gitte velkommen til endnu en periode
som kasserer/næstformand.

•

Bestyrelsesmedlem: J C Gad Jørgensen genopstiller som bestyrelsesmedlem, som eneste
kandidat til posten. Generalforsamlingen hilser også JC velkommen til endnu en periode som
bestyrelsesmedlem.

Da forslag 2 under punkt 5 blev enstemmigt vedtaget, skulle to suppleanter til bestyrelsen vælges.
Runo Cederby og Hans Kretzschmer påtog sig suppleantjobbet – og samtlige deltagere på
generalforsamlingen bakkede op om deres kandidatur.
Ad. Pkt. 8: Ifølge vedtægterne § 6 skal der vælges revisor for en periode på ét år. Revisor Jens
Albæk Olsen var ikke til stede på generalforsamlingen, men kasserer Gitte mente, at han ville
fortsætte sit erhverv. Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at pege på Jens som revisor.
Ligeledes fik bestyrelsen mandat til at pege på anden kandidat, såfremt Jens ikke ønsker at påtage
sig erhvervet. Jens har efter generalforsamlingen givet positivt tilsagn vedrørende posten som
revisor.
Valg af eventuel kritisk revisor blev enstemmigt afvist af generalforsamlingen.
Ad. Pkt. 9: Under eventuelt blev klubbens aktiviteter diskuteret. Især ændringen af onsdags-rul til
torsdags-rul pga. anden aktivitet blev taget ilde op af de tilstedeværende medlemmer, hvorfor det
blev vedtaget at bibeholde onsdags-rul. Der arbejdes på et tilbud til de rutinerede medlemmer i
klubben, som ønsker at videreudvikle deres teknik ift. ”hurtigløb”. Bestyrelsen håber, at kunne få
tilknyttet en træner/instruktør på højt niveau, som kan forestå træningen. Lykkedes dette, vil
træningen foregå hver anden onsdag.
Derudover blev tilladelse til at benytte anlægget ved Nandrupsvej drøftet. Mange medlemmer
efterspørger offentliggørelse af c-I-c’s tider på banen, som uvedkommende kan henvises til. Dette
for at undgå eventuelle problemer med personer, som opholder sig ulovligt på banen. Alle er enige
om, at tvister skal løses diplomatisk, men man kan komme i situationer, hvor et ”kommunalt skriv”
vil være virksomt.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 21.30, og dirigenten takkede for god ro og orden.
Referat godkendt den 27. april af:
___________________________
Formand
Lars Vincent Pedersen
CDH 260405

_________________________
Næstformand/Kasserer
Gitte Hansen

