Kerteminde den 23. marts 2018

Generalforsamling Kerteminde TRI Klub torsdag den 22. marts 2018
Referat:
Dagsordenpunkt:
1. Valg af dirigent:
De fremmødte valgte Jette Møller til dirigent.
Dirigenten konstaterede af genf. var lovlig varslet, men ikke holdt inden 15. marts som
vedtægter foreskriver. Generalforsamlingen gav bemyndigelse til at afholde genf. trods
denne overskridelse af tidsfrist.
2. Formandens beretning:
Formanden aflagde beretning for perioden. Beretningen taget til efterretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse:
Kassereren forelagde det reviderede regnskab for perioden 22. sept. til 31. dec. 2017.
Regnskab enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år:
Kontingent sats for 2019 – uændret.
5. Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslog en ændring i vedtægternes paragraf 8, hvor antallet af
bestyrelsesmedlemmer fastsættes til 5 medlemmer mod den nuværende tekst hvor der
står mindst 5 medlemmer. Forslaget enstemmigt godkendt.
6. Valg af formand:
Kai Trier genvalgt
7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelse:
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Kuhlman og Karina Hansborg-Sørensen
Valg af 1 suppleant: Martin Dan Jensen
8. Valg af revisor:
Genvalg af Jette Møller
9. Eventuelt
- Livreddersituationen blev vendt, og der var opfordring til allerede nu at ”kapre”
medlemmer til dette. Der skal bruges 10-12 livreddere for at kunne gennemføre en
sæson. Bestyrelsen tager initiativ til dette.
- De forskellige tilbud om cykletræning blev drøftet.
- Bestyrelsen vil arbejde for, at der laves et månedligt ”medlemsarrangement” hvor der
laves fællestræning og socialt samvær efterfølgende.
- Bestyrelsen efterlyste en person der kunne hjælpe med at modernisere vores
hjemmeside. Kontakt Martin.
- Brian gav en orientering om status på leveringen af klubtøjet. Ønskes mere info så
kontakt Brian
- Opfordring til alle medlemmer om at melde sig som hjælpere til vore to arrangementer
Lundsgårdløbet 2. juni og hygge-man 24. juni. Det er to stævner der gerne skulle kaste
noget økonomi af sig, så vi kan fastholde Danmarks laveste kontingent.
Således passeret.
Dirigent:
____________
Jette Møller

