MTB

Referat fra Generalforsamling
den 7. september 2016

for vilde og voksne piger

Referat fra Generalforsamling hos ”De vilde og voksne mtb piger”
Den 7. september 2016 kl. 19.30, Billund Idrætscenter
1. Valg af dirigent (Heidi)
Anette Madsen blev valgt.
Indkaldt til generalforsamling i rette tid.

2. Beretning af klubbens virksomhed (Heidi)
Fremlagt af Heidi. Beretning godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (Sanne)
Sanne desværre syg. Fremlagt af Heidi i stedet. Se bilag. Regnskab godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag (Dirigent)
• Kan vores starttidspunkt om søndagen ændres fra kl. 9.30 til senere? –
forslag kl. 14.00 (Susanne)
Der tilkendegives bordet rundt, hvad holdningen er. Foreløbig rykkes
starttidspunktet til kl. 10.00. Tilmeldingen foregår som normalt på Facebook.
• Gave ”regelsæt” – hvad giver klubben gaver til? (runde fødselsdage, bryllup
etc.)
Vi fortsætter som hidtil uden gaver til runde fødselsdage mm. Folk, der står for
arrangementer i klubben skal stadig have gaver, og hvis man inviterer kan
medlemmer give gave via MobilePay.
• Fester i klubben – skal vi både holde Høstfest og Nytårstaffel?
Generalforsamlingen valgte, at der kun skulle være en fest. Forslag april
måned, så de nye medlemmer kan lære os at kende. Det prøver vi i april 2017.
• Prøvning og bestilling af klubtøj (sommer- og vintersæson)
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5. Valg af bestyrelse
• Formand
• Næstformand
• Kasserer
• Bestyrelsesmedlem 1
• Bestyrelsesmedlem 2
• Valg af 1 suppleanter
• Valg af 1 revisorer
På valg er Susanne, Sussi og Lisbeth (ønsker alle genvalg) og Sanne (ønsker ikke
genvalg).
Susanne, Sussi og Lisbeth er genvalgt. Rita er nyvalgt som kasserer. Rita finder
revisor (forslag Vivi Christensen)
På generalforsamlingen vælges bestyrelsen på følgende måde:
I lige år: 1 næstformand, 1 kasserer, 1 bestyrelsesmedlem
I ulige år: 1 formand, 1 bestyrelsesmedlem
Hvert år: 1 suppleanter, 1 revisorer.
6. Eventuelt
• Mere hygge efter kørsel. Vi fortsætter med tam tam i slutningen af måneden.
Men vi kan f.eks. også hygge kort efter kørsel hver onsdag i hallen. Desuden
foreslås en opstartstam-tam hurtigt i april.
• Det er vigtigt vi holder fast i begynder-sanse-puls, så alle får en god oplevelse.
• Gerne have Kim til tekniktræning flere gange i sæsonen.
Referant: Heidi Stormer
Rullende hilsner fra Bestyrelsen
Susanne, Sussi, Sanne, Lisbeth, Heidi Stormer og Heidi Schmidt

