Referat af ordinær generalforsamling i Holbæk Cykelsport, 31. januar 2014
Punkt 1:

Valg af dirigent og referent
-

Punkt 2:

Formandens beretning
-

Punkt 3:

-

-

Kontingentet vil være uændret i 2014. Dog vil der fremover af tekniske grunde kun være
medlemskontingent (enkeltmands) og ikke længere mulighed for husstandskontingent.
Budgettet for 2014 blev vedtaget med applaus. På indtægtssiden er der ikke kalkuleret
med indtægter i forbindelse med ungdomsmedlemmer.

Behandling af indkomne forslag
-

Punkt 6:

Kassereren gennemgik regnskabet (vedhæftet?) med særligt fokus på div. poster på såvel
indtægts- som udgiftssiden.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som deltagerne i generalforsamlingen godkendte
med applaus.

Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
-

Punkt 5:

Formandens beretning er vedhæftet (?)
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev afsluttet med klapsalver fra deltagerne
i generalforsamlingen.

Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
-

Punkt 4:

Bjørn Kristiansen blev foreslået og valgt til dirigent.
Hans Junker blev foreslået og valgt til referent.
Dirigenten konstaterede, at alle formalia omkring generalforsamlingen var i orden.

Der var ingen indkomne forslag, men to spørgsmål:
Mht. hvem der har ansvar for ungdomsmedlemmernes træning er der indhentet
børneattester på alle landevejs- og MTB-trænere (5+3) i ungdomsafdelingen.
Holdkaptajnerne og ungdomstrænerne afgør i fællesskab, hvorvidt en ungdomsrytter
kan deltage i motionstræningen med de voksne ryttere.
Mht. sponsormidlerne, så er de ikke øremærket, men de vil primært blive brugt til
talentarbejde og ungdomsafdelingen.
Alle afdelinger i klubben (Landevej, MTB og Motion) har fremlagt ønsker til den
fremtidige drift.

Valg
Til bestyrelsen er følgende valgt for 1 år:
-

Hans Buch, Hans Berner og Inge Dahlmann

Til bestyrelsen er følgende valgt for 2 år:
-

Mogens Buskbjerg, Kenneth Kirkebyholm, Benny Stillhoff Nielsen og Claus Eriksen

Som suppleanter til bestyrelsen er valgt:
-

Lars Elmkjær og Carsten Grønberg

Som revisorer er valgt:
-

Richard Kristiansen og Finn Højland

Som revisorsuppleant er valgt:
Punkt 7:

Vagn Preisler

Eventuelt
Formanden benyttede lejligheden til at sige tak til en række medlemmer, som har ydet en
særlig indsats i det forgangne år.
Det drejer sig om: Bjørn Kristiansen, Mogens Buskbjerg, Hans Berner, Hans Buch, Svend Ole
Nielsen, Kenneth Kirkebyholm, Inge Dahlmann, Steffen Egedal og Lars Elmkjær.
Mogens With-pokalen blev i år uddelt til klubbens tøjmand, Thomas Andersen, som har ydet
en stor indsats for at få dette vigtige område til at fungere på bedste vis.
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingens deltagere overgik til
socialt samvær og spisning af den traditionelle skinke med grønlangkål og brunede kartofler.

