MTB

Referat fra Generalforsamling
den 2. september 2020

for vilde og voksne piger

Referat fra Generalforsamling hos
”De vilde og voksne mtb piger”
Den 2. september 2020 kl. 19.30, Billund Idrætscenter
1.Valg af dirigent (Heidi)
•

Annette blev valgt

2. Beretning af klubbens virksomhed (Heidi)
•

Bilag gennemgået og godkendt

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (Rita)
•

Bilag gennemgået og godkendt

4. Behandling af indkomne forslag (Dirigent)
Forslag skal være bestyrelsens i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
•

•

Begynderkørsel/tekniktræning
o Har vi behov for noget opstartstræning i en længere periode for ikke at
miste nogen eller er det ”nok” med de 2 x begyndertræning i starten af
måneden.
o HMS kontakter Karen, når der kommer nybegyndere, så hun tager sig af
dem
o Alle har behov for tekniktræning uanset niveau - måske skal bestyrelsen
tage kontakt til Essie for at få hende til at lave et kursus for os
Vintertræning
o Træning den 1. onsdag i måneden fra november. I første omgang et par
gange, for at se, om der er tilslutning nok. Susanne tjekker, om vi kan være i
et område på Billund Skolen.
o Forslag om fortsatte ture om onsdagen kl. 18 - ingen kaptajner
o HMS lægger liste ind over vinterudstyr
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5. Valg af bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem 1
Bestyrelsesmedlem 2
Valg af 1 suppleant
Valg af 1 revisorer
På valg er Rita (kasser) og Sussi, begge ønsker ikke genvalg. Susanne og Pia ønsker
begge genvalg.
Mette og Birgitte blev valgt for 2 år.
Anette Buhl blev valgt som revisor
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
•
•
•

Klubtrøje uden ærmer ønskes, men eksisterer ikke i det firma vi bruger
Ønsker om Harzentur i Kr. Himmelfartsferien 2021 - bestyrelsen
Sanne vil gerne stå for at købe lygter ved T Hansen med ekstern batteri - 2000 lumen

Referent: Heidi Stormer

