REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 24/4 2013
Tilstede var 27 medlemmer af klubben og 1 fuldmagt
Dirigent: Bjørn Kristansen
Referent: Grethe Alhede
Dagsorden:
Vedtagelse af det på hjemmesiden skrevne sammenlægningsdokument mellem Holbæk Cykelsport og
Holbæk Cykle Ring
1.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, men på grund af for få
fremmødte var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig. Derfor bliver der indkaldt til ny ekstraordinær
generalforsamling den 8. maj, hvor et simpelt stemmeflertal kan vedtage/ forkaste forslaget.
2.
Formandens redegørelse til forsamlingen:
Denne gennemgik ikke det fremlagte dokument i sin helhed, men redegjorde for enkelte punkter.
Grundlaget for sammenlægningsdokumentet er to årsager:
1. Vi har modtaget en henvendelse fra Holbæk Cykle Ring om sammenlægning af de to
klubber, da Holbæk Cykle Ring ikke længere er i stand til at fortsætte på nuværende
grundlag.
2. Et ønske om en ren MTB afdeling baseret på licens, sponsorer og organiseret træning.
Ud fra disse to grunde er der blevet skrevet et sammenlægningsdokument, som forefindes
på hjemmesiden.
Klubnavnet vil stadig være Holbæk Cykelsport.
Denne vil så herefter bestå af tre afdelinger:
MTB Licens
Motion
Landevej Licens ( unge fra omkring 10 år)
En ny bestyrelse skal vælges til at varetage den nye klubs interesser.
De tre afdelinger har hver deres budget og økonomi
Klubdragten er den bestående og den enkelte afdeling bestemmer selv hvorvidt evt.
sponsorer skal på dragten
Grunden hvor klubhuset står ejes af Holbæk Kommune. Huset ejes af Ringen og købes af HCS
for en krone
3.
Spørgsmål fra de fremmødte
Et af forslagene gik på at der oprettes en fond, der kan søges alle 3 afdelinger til større arrangementer.

Der var herefter en generel drøftelse omkring økonomi og det blev klarlagt at der skal laves en ny
regnskabsstruktur, som sikre fuld gennemskuelighed i afdelingerne.
Budgetterne skal godkendes af bestyrelsen og der vil være ens kontingent for alle, som når klubhus, lys og
varme m.m.er betalt, fordeles mellem de tre afdelinger efter medlemsfordeling.
Evt:
Blandt de 27 fremmødte var langt de fleste positive for sammenlægningen.
Der var en længere holdningsdiskussion omkring sponsoraftaler i de forskellige grupper

Kl 20.34 afsluttes den ekstraordinærgeneralforsamling.

