GENERALFORSAMLING 2016

Referat fra Generalforsamling i Møns Løbe- & Motionsklub
torsdag d. 14. april 2016 kl. 18.30 på Hotel Møn.

1) Valg af dirigent: Nicolaj Thorsbro blev enstemmigt valg. Nicolaj startede med at konstatere, at generalforsamlingen
tidsmæssigt er lovligt varslet på foreningens
hjemmeside og ved mail til alle medlemmer. Generalforsamlingen er således beslutningsdygtig.
Valg af stemmetællere afventer et eventuelt behov herfor.
Formandens beretning: Ole Stryg gennemgik beretningen for 2015. De faste tirsdagstræninger forløber fint med
god deltagelse. Dejligt at vi nu også har fået et Gå-hold.
Derudover har der været afholdt mange andre gode træninger og hyggelige sammenkomster. Ole takkede alle for
deres deltagelse herunder også andre frivillige, der giver en hånd med. Beretningen vedhæftes referatet.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
2) Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Pernille gennemgik regnskabet for 2015, der udviser et overskud
på kr. 7.585,-. Dette på trods af vores udgifter til træningsweekend samt et Møn-løb, der, primært på grund af
vejret, ikke havde de deltagere, vi havde håbet på. Vores egenkapital er på kr. 36.878,-.

Indkomne forslag: Gregers har indsendt flg, 2 forslag:
1) Pensionistrabat på kontingentet
2) Genoptagelse/drøftelse af km-penge, når klubben stiller op ”udenøs”.
Ad punkt 1: Bestyrelsen oplyste, at de ikke kan gå ind for en rabat, da vores kontingent er på et rimeligt niveau. Efter
lidt debat om punktet trak Gregers punktet tilbage.
Ad punkt 2: Der er pt allerede regler om, at man kan få godtgørelse til kørsel til officielle løb, når en bil fyldes op. Ved
en afstand på 100 kilometer ydes kr. 100,-. Derudover ydes kr. 200,-. Der var lidt debat om, hvornår en bil er fyldt op

mv. Bestyrelsen vil drøfte reglerne og få dem klarlagt og lagt ud på vores hjemmeside. Gregers vil komme med et
forslag til bestyrelsen.

3) Valg til bestyrelsen.

På valg er

Ole Stryg, formand. Modtager ikke genvalg.
Flemming G. Nielsen. Modtager genvalg.
Vinnie Wissing. Modtager genvalg.

Generalforsamlingen godkendte ekstraordinært, at der vælges en ny næstformand for en etårig periode.
Valgt blev herefter:
Martin Ryberg som formand for en toårig periode.
Martin Damkjær som næstformand for en etårig periode.
Flemming Nielsen og Vinnie Wissing, hver for en toårig periode.

4) Valg af suppleanter.

På valg:

Martin Damkjær: modtager ikke genvalg.
Louise Andersen: modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen stillede forslag om Tina Kirkegaard Nielsen og Inger Lise Harpsøe. Begge blev valgt for en etårig
periode.

5) Valg af revisorer.

På valg:

Carsten Skytt. Modtager genvalg.
Carsten blev genvalgt uden modkandidat for 2 år.

6) Eventuelt:

Gregers foreslog, at klubben sætter som mål i 2017 at deltage i et løb a la Berlin halvmaraton. F.eks. i Hannover,
som skulle være en rigtig god rute. Det kan også være et løb i Danmark. Bestyrelsen tager forslaget til sig og
arbejder videre med det.
Anders slog til lyd for Havn til Havn løbet den 23. april. Det er stadigt muligt at tilmelde sig. Anders koordinerer.
Pernille nævnte, at bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne for f.eks. at forære alle medlemmer en
drikkedunk med vores logo. Vi har en del penge og vil gerne give noget, der kommer alle til gode.
Der var lidt debat om dette. Anders foreslog i stedet at bruge penge på sociale arrangementer. Gregers foreslog en
pulje til vores træningstøj med logo.
Martin Ryberg oplyste, at Intersport stadig har vores logo, så det er fortsat muligt at købe en trøje med rabat.
Reflexveste blev også nævnt som en mulig ”gave”.
Pernille nævnte også mulighederne for deltagelse i DGI`s kurser med tilskud fra klubben.
Susan mente, at f.eks. en drikkedunk af god kvalitet vil være en god ide. Det kommer alle til gode. Det er ikke
alle, der har mulighed for at deltage i de sociale aktiviteter. Susan slog også til lyd for et børnetræningskursus.
Bestyrelsen tager forslagene med til videre behandling.
Til slut takkede Martin Ryberg for valget og sagde også, at han ser frem til et godt samarbejde i den nye
bestyrelse.
Endelig takkede Martin Ole og Louise for et godt arbejde.
Mødet sluttede kl. 19.30, hvorefter der fortsat blev drukket kaffe og spist Hotel Møns gode kringle.
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