Ordinær Generalforsamling
c-I-c, Copenhagen Inline Club
Frederiksberg d. 28.04.2004
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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
Eventuelt valg af kritisk revisor
Eventuelt

Ad. Pkt. 1: Helle Kretzschmer 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. Vision og mission for
sæson 2004/2005 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 blev uddelt
på mødet og vedlægges som bilag 2 ”Regnskab for perioden 01.01.2003-31.12.2003”.
Ad. Pkt. 5: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen fremlagde fem forslag
til behandling:
•

Forslag 1: I § 3 foreslås ”…herunder navnlig speedskating og motion” fjernet. Forslaget blev
enstemmigt vedtaget.

•

Forslag 2: I § 5 foreslås stk. 4 tilføjet med følgende ordlyd: ”Det er en forudsætning for
medlemskab, at der er betalt kontingent for den pågældende kontingentperiode. Eksisterende
medlemmer vil blive påmindet om kontingentforpligtigelse efter generalforsamlingen. De, som
ikke indbetaler kontingent efter 2 påmindelse, betragtes som udmeldte.” Forslaget blev
enstemmigt vedtaget.

•

Forslag 3: I § 6 foreslås ”er” tilføjet efter ”medlemskontingent”, så ordlyden bliver
”medlemskontingent(er)” . Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

•

Forslag 4: I § 7 foreslås stk. 4 tilføjet med følgende ordlyd: ”Der vælges på
generalforsamlingen to bestyrelsesmedlemssuppleanter, der om nødvendigt kan indtræde i
bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemssuppleanterne vælges for ét år ad gangen”. Efter nærmere

drøftelse blev forslaget trukket tilbage af bestyrelsen, da vedtægterne § 7 ikke åbner mulighed
for en sådan ordning.
•

Forslag 5: Såfremt forslag 3 bliver besluttet af generalforsamlingen foreslås det, at der i klubben
indføres et juniorkontingent til en lavere pris i forhold til det almindelige kontingent. Det blev
besluttet at behandle forslaget under punkt 6.

Ad. Pkt. 6: Kontingent for perioden maj 2004/april 2005 blev drøftet, og ved afstemning blev det
besluttet at bibeholde nuværende kontingent på 200 kr. pr. år. Stemmefordelingen var som følger; 1
for forhøjelse af kontingent, 10 for bibeholdelse af nuværende kontingent og 5 blanke. Det blev
besluttet, at indføre et juniorkontingent for børn/unge under 16 år med 11 stemmer for og 5
stemmer imod. Juniorkontingentet blev ligeledes ved afstemning fastsat til 150 kr. pr. år med 10
stemmer for 150 kr., 1 stemme for 100 kr. og 5 blanke stemmer.
Ad. Pkt. 7: Ifølge vedtægterne § 7 skal der på generalforsamlingen vælges formand og sekretær for
to år og næstformand/kasserer for ét år, da daværende næstformand/kasserer har valgt at fratræde sit
erhverv i løbet af perioden.
•

Formand: Lars Vincent Pedersen genopstiller som formand på betingelse af, at foreningens
tilstedeværende medlemmer aktivt overvejer, hvad de kan gøre for klubben. Ingen
modkandidater til erhvervet og Lars Vincent Pedersen blev enstemmigt valgt til formand for en
periode på to år.

•

Næstformand/kasserer: Gitte Hansen opstiller frivilligt, som eneste kandidat til posten for en
periode på ét år. Generalforsamlingen vælger enstemmigt Gitte Hansen til
kasserer/næstformand.

•

Sekretær: Christina Holder genopstiller. Ingen modkandidater til erhvervet og Christina Holder
blev enstemmigt valgt til sekretær for en periode på to år.

Ad. Pkt. 8: Ifølge vedtægterne § 6 skal der vælges revisor for en periode på ét år. Jens Albæk Olsen
opstiller frivilligt som eneste kandidat til posten, og dette bliver enstemmigt vedtaget af
generalforsamlingen.
Ad. Pkt. 9: Valg af eventuel kritisk revisor blev enstemmigt afvist af generalforsamlingen.
Ad. Pkt. 10: Under eventuelt blev foreningens ambitioner vedrørende hockey-aktiviteter diskuteret.
Generalforsamlingen blev hævet kl. 21.30, og dirigenten takkede for god ro og orden.
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