Ordinær Generalforsamling
c-I-c, Copenhagen Inline Club
Frederiksberg den 20. april 2007
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
Eventuelt valg af revisor
Eventuelt

Ad 1:
Tommy Larsen 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 henviste til uddelte ”Formandens beretning” for status på året, og
valgte at uddybe de to udsagn ”Copenhagen Inline Club – more than skating” og ”Frederiksberg
Falcons – mod nye mål”. Med første udsagn ønsker Lars at understrege, at ud over skøjterne så er
det de personlige relationer, som binder os sammen i klubben. Tag ansvar og find den positive
adfærd frem. Andet udsagn er en bekymring over polariseringen af hockey i klubben.
Hockeyspillerne opfordres til at involvere sig i klubbens andre aktiviteter.
Formandens fulde beretning kan læses i bilag 1 ”Formandens beretning”, som blev uddelt på
generalforsamlingen.
Til orientering kan ”Formandens beretning”, regnskab og referat af generalforsamlingen til enhver
tid læses på hjemmesiden -> Klubben -> Bestyrelsen.
Ad 4:
Kasserer Gitte Hansen fremlagde foreningens regnskab, som blev enstemmigt godkendt.
Regnskabet var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen og vedlægges som bilag 2.
Efterfølgende fremlagde Lars budgettet, som først blev uddelt på generalforsamlingen. Indtægter
2007 afspejler et forhøjet kontingent, som forventes godkendt under punkt 6. Der var ingen
spørgsmål til budgettet, som vedlægges som bilag 3.
Ad 5:
Der blev fremlagt fire forslag til behandling. Tre forslag fra bestyrelsen og et forslag fra Kathrine
Blichsted Brauer. Sidstnævnte var nærmere en opfordring til diskussion i stedet for et forslag.
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• Bestyrelsen - forslag 1:
I § 3 foreslås stk. 2 tilføjet med følgende ordlyd ”En underafdeling i klubben har til formål gennem
aktiv udøvelse af skiløb og anden kulturel virke at fremme medlemmernes og almenhedens vilkår og
muligheder for at dyrke skiløb og dermed tilknyttede aktiviteter.”
• Bestyrelsen - forslag 2:
I § 4 foreslås ordlyden ændret til følgende: ”Foreningen er medlem af Danmarks Rulleskøjte Union
og Dansk Ski Forbund.”
• Bestyrelsen - forslag 3:
I § 5 vil ordlyden skulle ændres som konsekvensrettelse, såfremt forslag 1 bliver besluttet. Der
foreslås følgende ordlyd: ”Som aktive medlemmer i c-I-c kan optages enhver, der kan bidrage til
klubbens formål og virke. Enhver kan optages som passivt medlem. Som støttemedlem kan optages
enhver, der ønsker at støtte klubben finansielt eller på anden måde.”
Formand Lars Vincent Pedersen motiverede forslaget og forklarede den organisatoriske forankring
af underafdelingen. Man kan kun blive medlem af ski-delen, hvis man er medlem af rulle-delen, og
rulle-folket bliver ikke automatisk medlem af ski-delen. Dvs. man bliver opkrævet et
tillægskontingent, hvis man ønsker at blive medlem af ski-delen. Ski og rul komplimenterer
hinanden rigtigt godt, og primæraktiviteter i sportsgrenene ligger hovedsageligt forskudt af
hinanden. Det er forventeligt, at klubben vil få flere medlemmer ved at udvide
akkvisitionsgrundlaget samt, at vinteraktiviteterne vil blive mere besøgt, som bl.a. efterspørges af
Kathrine – ref. nedenstående.
De tre forslag blev behandlet under ét, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.
• Kathrine Blichsted Brauer - opfordring:
”Hvordan får vi flere medlemmer – herunder hvordan markerer og tegner vi klubben udadtil?”
Kathrine har igennem vintersæsonen oplevet, at tilslutningen til begyndertræningen ikke har været
så stor som forventet. Disse ord blev startskuddet for en diskussion om, hvordan vi får flere
medlemmer, samt hvordan vi får flere medlemmer til at komme til vintertræningen. Der kom mange
gode forslag til, hvordan vi alle kunne gøre en indsats for at hverve flere medlemmer ved bl.a. at
løbe med klubtrøjer under træning, udlevere klubvisitkort til medlemmer, som ønsker at distribuere
disse, uddele visitkort/flyer til sportsforretninger, skoler og virksomheder.
I forhold til vintertræning blev en ”klargøringsdag” diskuteret - en aften hvor man kan få info om
udstyr samt hjælp til at få gjort skøjterne klar til indendørsbrug. Bestyrelsen vil arbejde videre med
indkomne forslag.
Ad 6:
Bestyrelsen foreslog et justeret kontingent for sæsonen 2006/2007 set i lyset af det høje
aktivitetsniveau, stigende udgifter samt etablering af en underafdeling for ski.
Junior (op til 16 år) – bibeholde 150 kr.
Senior – stige fra 200 kr. til 250 kr.
Tillægskontingent for ski – 50 kr.
Helle Kretzschmer kom med forslag om, at ski-folket skulle betale fuld egenbetaling på 95 kr. som
det reelt koster at være medlem af Dansk Ski Forbund.
Bestyrelses forslag til junior- og seniorkontingent blev enstemmigt vedtaget. Tillægskontingentet
for ski blev vedtaget med 16 stemmer for og 1 imod.
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Ad 7:
Ifølge vedtægternes § 7 skal der på generalforsamlingen vælges næstformand/kasserer og menigt
bestyrelsesmedlem for to år.
•

Næstformand/kasserer Gitte Hansen ønsker ikke at genopstille til posten. Trods god motivation
og forsikringer om råd og vejledning fra Gitte stod der ingen i kø for at overtage posten. Der
skulle en kort pause og ”kærlig pression” til at få Ulla Lønberg til at opstille til posten. Med stor
applaus hilste generalforsamlingen Ulla velkommen som næstformand/kasserer.

•

Menigt bestyrelsesmedlem Anders Helbo ønsker ikke at genopstiller til posten. Tre medlemmer
opstillede deres kandidatur til posten. Lone Hanson, Christina Neigaard Hansen og Julie Sekjær.
Sidstnævnte ved skriftlig fuldmagt, da hun ikke kunne deltage i generalforsamlingen. Julie
havde på forhånd sagt, at hun ville trække sit kandidatur, hvis der var andre kandidater til
posten. Derfor var der kampvalg mellem Lone og Christina. Ved papirafstemning blev Lone
valgt ind i bestyrelsen med 8 stemmer, Christina fik 7, og 2 havde stemt blankt. Med lige så stor
applaus hilste generalforsamlingen ligeledes Lone velkommen i bestyrelsen.

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

Lone Hanson er netop valgt ind i bestyrelsen, hvorfor hun ikke genopstiller til suppleant, og Jan
Hein Hartvigsen ønsker ikke at genopstille til posten. Formand Lars Vincent Pedersen
opfordrede de to modkandidater til bestyrelsesposten Christina Neigaard Hansen og Julie
Sekjær til at opstille som suppleanter. Christina tog imod tilbuddet på stedet, og Julie har
efterfølgende givet sit samtykke til valget. Samtlige deltagere på generalforsamlingen bakkede
op om deres kandidatur og hilste dem velkommen. Bestyrelsen ser gerne, at suppleanterne
inddrages mere aktivt i bestyrelsesarbejdet.

Ad 8:
Ifølge vedtægterne § 6 skal der vælges en revisor for en periode på ét år. Ny revisor søges, da
Flemming Petersen ikke ønsker at genopstille. Formand Lars Vincent Pedersen foreslår den netop
afgående kasserer Gitte Hansen til at stille op. Gitte accepterede, og hele generalforsamlingen
bakkede op om hendes kandidatur.
Ad 9:
• Rozalie Arentoft vil gerne have en håndfuld visitkort til akkvisition, når disse bliver genoptrykt.
Maria Franczyk undersøger pris på genoptryk, og bestyrelsen vil vende layout.
• Ulla Lønberg efterspørger muligheden for at downloade en flyer til akkvisition. Den er allerede
under udarbejdelse, så muligheden foreligger snart.
• Jan Hein Hartvigsen efterspørger muligheden for at uploade billeder på hjemmesiden. Er der
nogen i klubben, som kan sådan noget og være behjælpelige med etablering?
• Lone Hanson orienterede om, at Frederiksberg Kommune efterlyser formål, som de kan støtte
økonomisk. Hermed har Lone fået sin første bestyrelsesopgave.
• Bestyrelsen havde opfordret medlemmerne til at nominere et medlem til ”årets c-I-c’er 2007”.
Alle medlemmer kan indstilles, og udvælgelsen besluttes enstemmigt af bestyrelsen. Adskillige
forslag var tilsendt bestyrelsen, og en enig bestyrelse udnævnte Lone Hanson og Hans
Kretzschmer for deres arbejde med at få børneområdet op og stå i klubben. Ud over æren
modtog Lone og Hans en Oscarstatuette og to flasker rødvin.
• Derudover havde bestyrelsen igen i år 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.
• De to afgående bestyrelsesmedlemmer Gitte og Anders blev også honoreret med to flasker
rødvin for deres store indsats med bestyrelsesarbejdet i henholdsvis to og et år.
3

•

Også sekretær Christina Holder blev honoreret med en ”købmandskurv” af formand Lars
Vincent Pedersen (for egen regning) som tak for samarbejdet de sidste fem år i bestyrelsen.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.45, og dirigenten takkede for god ro og orden. Derefter blev
der serveret en lækker thai-buffet, og snakken gik til kl. 23.30.

Referat godkendt april 2007 af:

Formand
Lars Vincent Pedersen

Næstformand/Kasserer
Ulla Lønberg

Bestyrelsesmedlem
Lone Hanson

Sekretær
Christina Desirée Holder

CDH 240407
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