Generalforsamling d. 22/1-2015
1. Valg af dirigent:
Valgt blev Jan Søndergaard. Der konstateres at der er korrekt indkaldt.
2. Formandens beretning:
Da formanden ikke er tilstede, afholdes denne af Bjarne Rosenlund Nielsen.
Der er ingen kommentarer til beretningen, der antages for godkendt.
3. Kasseren fremlægger revideret driftsregnskab og status:
Der stilles et spørgsmål til regnskabet, af Jan Søndergaard, vedr. De 94409 kr. Der er brugt
på etablerings tilskud til de forskellige afdelinger. dette besvares tilfredsstillende.
Regnskabet godkendes.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet. Per Mikkelsen foreslår en hævelse af
kontingentet, Dette blev dog ikke bakket op af den øvrige generalforsamling.
Kontingentet forbliver uændret.
5. Fremlæggelse af budget
Der redegøres kort for de 60.000kr. der er afsat til etablerings tilskud til de forskellige
afdelinger. Der spørges ind til hvorfor medlemskontingentet er budgetteret lavere end
sidste år, dette er gjort for at være forsigtige.
Der spørges også indtil det med prøvemedlemsskab og dennes effekt. Der kan ikke gives
noget konkret svar, men der har været nogle der har opgraderet deres
prøvemedlemsskab.
Budgettet godkendes
6. Indkomne forslag
Bestyrelsen har tre forslag til ændringer:
Forslag 1: Bestyrelsen nedsættes fra 9 til 7 personer – Forslaget vedtages.
Forslag 2: Bestyrelsen konstituere sig selv, således at de tre af udvalgene repræsenterede
også kan vælges til en post – Forslaget vedtages
Forslag 3: Vedr. Eksklusion – Forslaget vedtages
7. Valg af bestyrelse
På valg er Inge Marie Pedersen, Bjarne Rosenlund Nielsen og Niels Kristian Højriis.
Genvalgt bliver: Niels Kristian Højriis og Bjarne Rosenlund Nielsen

Som suppleanter vælges: Inge Marie Pedersen og Gert Kjeldsen
Fra sportsudvalgene er valgt:
Bane: Allan Jensen
MRC: Kim Nyggard Krog
OR: Anders Clausen
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Harald og Jan Søndergaard genvælges. Som suppleant Søren Skov.
9. Eventuelt
Der forslås at investeres i en form for professionel hjælp, til at tiltrække tilskuere til bane
løbene. Bestyrelsen opfordres til at kigge på dette forslag.

