MTB

Referat fra Generalforsamling
den 6. september 2017

for vilde og voksne piger

Referat fra Generalforsamling hos
”De vilde og voksne mtb piger”
Den 6. september 2017 kl. 19.30, Billund Idrætscenter
1. Valg af dirigent
Anette Madsen blev valgt.
Indkaldt til generalforsamling i rette tid.
2. Beretning af klubbens virksomhed
Fremlagt af Heidi. Beretning godkendt. Kan læses på hjemmesiden og FB siden
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Godkendt. Kan ses på FB siden
4. Behandling af indkomne forslag
Skal vi indføre politik for, hvornår man kan starte som nybegynder i klubben?
(Anette M)
Forslaget blev diskuteret og det blev foreslået, at den første onsdag i måneden
kunne være start for nybegyndere. Måske dette kunne være en anden aften
end onsdage.
Det er vigtigt med forventningsafstemning med nye medlemmer ift.
undervisning/teknik/socialt samvær. Det skal stå tydeligt på vores hjemmeside.
Dette formuleres af bestyrelsen.
Det har betydning med de små teknikevents, så vigtigt, vi holder fast i dem.

MTB

Referat fra Generalforsamling
den 7. september 2016

for vilde og voksne piger
Side 2

Forventninger til events/ture i klubben (Bestyrelsen)
Gerne planlagt x 17
Passende antal som nu x 8
Får ikke lige kigget i god nok tid x 1
Gerne socialt ikke kun cykling x 1
Gerne Essie igen x 1
Stadig plads til det spontane x 8
Savner søndagsturene x 2
Savner opbakning til events x 1
Brug for flere remindere x 1
Opsamling: Medlemmerne vil gerne have eventkalender med planlagte ting,
dog stadig med plads til det spontane.
Hærvejsløbet, kyst til kyst, stjernetour, silkeborg må gerne komme på igen.
Forslag: Lav begivenheder, når eventkalenderen kommer
Ændringer til vedtægterne
Godkendt. Formuleringen med høstfesten fjernet.
5. Valg af bestyrelse
Heidi, Heidi og Lisbeth genvalgt.
Revisorer blev igen Vivi.
6. Eventuelt
Malene: Gerne mere reklame. (Vil gerne hjælpe)
Dorthe: Hvornår slutter onsdagskørslen? Starttidspunkt ændres til 17.30. Det
skrives på FB. Husk ordentligt lys.
Sussi: Gerne kaptajner om søndagen
Sussi: Orientering om Vintercup, hvor det ville være dejligt, hvis der kom flere
medlemmer med.
Referent: Heidi Stormer

