Referat af Generalforsamling torsdag 20. feb. 2020 kl. 19:00 til 22:00
SCK Klubhus - Tennisbanerne:
27 deltagere mødt op.
Dagsorden:
Ifølge vedtægter:
1) Valg af dirigent.
Forslag er Kim Mortensen. Kim blev valgt enstemmigt.
Indkaldelsen lovlig indkaldt og generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de betalende medlemmer.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Annette fremlagt bestyrelsens beretning. Årets gang gennemgået. Såvel arrangementer såvel som banen,
klubhuset og øvrigt materiel.
Beretningen godkendt.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Vagn fremlagt revideret regnskab. – balance - budget
Beskedent underskud på 1264kr. Primært pga MTB-banen. Budget 2021 forventes et underskud på
72.000kr. Primært pga manglende indtægter ved større arrangementer og etablering af nyt skur fra Mobile
House.
Regnskabet Godkendt.
4) Fastsættelse af kontingent. (Bestyrelsen forslår uændret kontingent).
Vedtaget.
5) Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer jfr vedtægterne §13+§10 stk6. ”Bestyrelsen består af 7
medlemmer…” ændres til ”Bestyrelsen består af 5 medlemmer…” + §10 stk6 ”2 medlemmer ved lige
årstal” og ”3 medlemmer ved ulige årstal”
Vedtaget.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen afhængig af udfald på punkt 5.
Annette, Michael, Dennis og Mads er på valg og ønsker ikke genvalg.
Da pkt 5 er blevet vedtaget, skal der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen har ingen forslag.
Mogens Østergård melder sig som kandidat, men må erkende at det formentlig vil være lidt på bekostning
af tiden som ungdomstræner.
Jesper Juhl Jensen modtager valg.
Begge blev valgt.
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Claus abildstrup og Kim Mortensen modtager valg.
Begge blev valgt
Opslag til nyhedsbrev kan sendes struercykelklub@gmail.com Opslag til hjemmeside kan sendes til Michael Sand: michael.sand.dk@gmail.com

8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Helle Svendborg og Martin Jensen
9) Eventuelt.

Dennis fremlægger antallet af medlemmer. 34 racere + 32 MTB + 15 Ungdom. Der forventes at komme flere
medlemmer henover foråret.
Den nye bestyrelse må tage beslutning vedr. evt. tøjbytning fremover. Det er samme tøjmærke som de seneste
gange. Der kan stadig prøves tøj i klubhuset.
Torsdag 23. april holdes der foredrag om Tour De France i DK af arrangøren af hele Tour’en i DK.
Udlevering af vin til de 4 afgående bestyrelsesmedlemmer.
Udlevering af pokal for årets hjælperytter gået til Jan Møller Nielsen.
Udlevering af pokal for årets SCK’er gået til Claus Abildstrup

Venligst hilsen
Bestyrelsen
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