Ordinær Generalforsamling
c-I-c, Copenhagen Inline Club
Frederiksberg den 5. april 2006
Dagsorden, jf. vedtægternes § 9a:
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. vedtægternes § 7
Valg af revisor, jf. vedtægternes § 6
Eventuelt

Ad 1:
Peter Ric-Hansen tiltrådte frivilligt som aftenens dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig iht. foreningens vedtægter.
Ad 2:
Sekretær Christina Holder påtog sig jobbet som referent.
Ad 3:
Formand Lars Vincent Pedersen gjorde status på året, der gik. Visioner og mål for den kommende
sæson blev ligeledes drøftet. Formandens fulde beretning kan læses i bilag 1 ”Formandens
beretning”, som blev uddelt på generalforsamlingen.
Ad 4:
Kasserer Gitte Hansen fremlagde foreningens regnskab, som blev enstemmigt godkendt.
Regnskabet var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen og vedlægges som bilag 2 ”Regnskab
for året 01.01.2005 – 31.12.2005”
Ad 5:
Der blev fremlagt tre forslag til behandling. Et forslag fra bestyrelsen og to forslag fra
medlemmerne.
• Bestyrelsen - forslag 1:
I § 5 foreslås stk. 5 tilføjet med følgende ordlyd ”En enstemmig bestyrelse kan udpege personer,
som klubben i særlig grad vil hædre som æresmedlemmer. Til optagelse som æresmedlemmer kan
indstilles personer, der på særlig fortjenstfuld måde har gavnet klubben og/eller sporten og har
fremmet dens formål via en ekstraordinær og uegennyttig indsats. Æresmedlemmer er
kontingentfrie; Herudover er æresmedlemmer pålagt samme pligter og rettigheder som aktive
medlemmer. Udnævnelsen af æresmedlemmer skal annonceres til klubbens medlemmer.”
Formand Lars Vincent Pedersen motiverede forslaget. Spørgsmål vedrørende definition,
tidsbegrænsning og tidspunkt for udnævnelse blev besvaret af Lars. Definitionen på et æresmedlem
er så bred som muligt, så der er råderum. Man er æresmedlem for livet, medmindre man ikke selv
ønsker det, eller at klubben er nødt til at fratage titlen i forhold til de pligter og rettigheder, som et
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æresmedlem er pålagt. Udnævnelsen er ikke afhængig af fastlagt tidspunkt. Forslaget blev vedtaget
med 14 stemmer for, 1 imod, og 5 blanke stemmer.
• Rozalie Arentoft – forslag 2:
”Klubtøj – specielt hockeytrøjer ønskes, når logo er på plads.”
Klubtøj har været genstand for mange diskussioner over en lang periode. Også på
generalforsamlingen var det et emne, som blev drøftet livligt. Konklusionen blev, at alle var enige
om, at der skal laves klubtøj med et nyt logo, og at der skal indføres brugerbetaling. Ligeledes blev
det besluttet at nedsætte et udvalg, som skal bistå bestyrelsen i det videre arbejde. Udvalget består
af Jan Hein Hartvigsen og Julie Sekjær, som begge frivilligt ønskede at deltage i arbejdet.
Bestyrelsen inddrager Jan og Julie i arbejdet umiddelbart efter generalforsamlingen.
• Villy Jensen – forslag 3:
”Krav om at bære hjelm, når man er iført rulleskøjter i klubsammenhæng.”
Klubben har altid opfordret til, at alle bærer hjelm i klubsammenhæng. Fordele og ulemper ved et
decideret påbud blev diskuteret, og forslaget blev vedtaget ved simpelt flertal – 8 stemmer for, 2
imod og 10 blanke stemmer. Ved påbud skal der også tages stilling til konsekvens, hvis påbudet
ikke overholdes. Generalforsamlingen blev enig om, at påbudet i praksis ikke får væsentlig
betydning, idet den overvejende del af medlemmerne benytter hjelm. Klubben vil gerne fremstå
som rollemodel, og med visionerne og målene om at etablere en børne-/ungdomsafdeling er det et
godt signal at sende til den yngre del af medlemskredsen. Men vi vil ikke agere politibetjente
overfor hinanden! Har man ekstra hjelm, og er det praktisk muligt, bedes man altid medbringe
denne, så andre, som har glemt hjelm, kan låne. Pr. 1. maj 2006 vil ”hjelm er obligatorisk” blive
tilføjet alle aktiviteter (inde som ude). Vi vil evaluere på påbudet på næste generalforsamling.
Ad 6:
Kontingentet for sæsonen 2006/2007 blev drøftet, og det blev enstemmigt vedtaget at bibeholde
eksisterende kontingentsatser.
Ad 7:
Ifølge vedtægternes § 7 skal der på generalforsamlingen vælges formand og sekretær for to år.
•

Formand Lars Vincent Pedersen genopstillede til posten. Der var ingen modkandidater.
Generalforsamlingen hilste Lars velkommen til endnu en periode som formand.

•

Sekretær Christina Holder genopstillede til posten. Der var ingen modkandidater.
Generalforsamlingen hilste ligeledes Christina velkommen til endnu en periode som sekretær.

•

Forårsaget af flytning til udlandet og af hensyn til klubben ønsker menigt bestyrelsesmedlem
J.C. Gad Jørgensen at fratræde sit hverv før udgangen af perioden. Iht. vedtægterne § 7 skal der
vælges et menigt bestyrelsesmedlem for et år. Runo Cederby og Anders Helbo stillede op til
posten. Begge præsenterede sig selv og motiverede deres kandidatur. Formand Lars Vincent
Pedersen orienterede generalforsamlingen om, at bestyrelsen havde opfordret Anders, som er
nyt medlem, til at stille op, da Anders kan bidrage positivt til klubbens fortsatte udvikling i kraft
af hans mangeårige arbejde med sporten i både forenings og unions regi. Bestyrelsen var ikke
blevet orienteret om Runos kandidatur. Anders blev stemt ind i bestyrelsen med 14 stemmer for,
2 imod og 4 blanke. Vi hilste Anders velkommen i klubben og i bestyrelsen.

Ifølge vedtægternes § 7 stk. 2 skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen for et år.
•

Formand Lars Vincent Pedersen opfordrede Runo Cederby til at genopstille som suppleant.
Runo takkede nej, og Hans Kretzschmer genopstillede ligeledes ikke. Lone Hanson og Jan Hein
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Hartvigsen påtog sig suppleantjobbet – og samtlige deltagere på generalforsamlingen bakkede
op om deres kandidatur.
Ad 8:
Ifølge vedtægterne § 6 skal der vælges en revisor for en periode på ét år. Ny revisor søges, da Jens
Albæk Olsen ikke genopstiller pga. udmeldelse. Formand Lars Vincent Pedersen opfordrede
Flemming Petersen til at stille op. Flemming accepterede og hele generalforsamlingen bakkede op
om hans kandidatur.
Ad 9:
• Lone Paulsen opfordrede alle til at give en hjælpende hånd med i forbindelse med
jubilæumsaktiviteterne.
• Jette Hansen forslog, at alle instruktører skulle være kontingentfrie, jævnfør drøftelsen omkring
æresmedlemmer.
• Hans Kretzschmer orienterede om, at Jonas Kretzschmer (træner for damehockey) var flyttet,
hvorfor damehockey gerne må revidere mailadressen.
• Jan Hein Hartvigsen ønskede at vide, om tilbagemeldingen på undervisningen blev brugt,
jævnfør opfordring til feedback på forummet. Lars Vincent Pedersen fortalte, at instruktørerne
aktivt bruger feedbacken løbende i undervisningen.
• Bestyrelsen havde opfordret medlemmerne til at nominere et medlem til ”årets c-I-c’er”. Alle
medlemmer kan indstilles, og udvælgelsen besluttes enstemmigt af bestyrelsen. Adskillige
forslag var tilsendt bestyrelsen, og en enig bestyrelse udnævnte Rozalie Arentoft for hendes
engagement – ikke kun for damehockey – men også i forbindelse med ”tværorganisatoriske”
aktiviteter. Udover æren modtog Rozalie en statuette og to flasker rødvin.
• Derudover havde bestyrelsen besluttet at takke alle instruktører for deres frivillige arbejde i
løbet af sæsonen. Alle instruktører (undtagen formand Lars Vincent Pedersen) blev honoreret
med to flasker rødvin.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 22.00, og dirigenten takkede for god ro og orden.
Referat godkendt den 10. april af:

Formand
Lars Vincent Pedersen

Næstformand/Kasserer
Gitte Hansen

Bestyrelsesmedlem
Anders Helbo

Sekretær
Christina Holder
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