Referat af generalforsamling i Struer Cykelklub d. 16/3 2017
Afholdt i klubhuset
26-27 fremmødte.
1. Som dirigent valgtes Martin Jensen
Som referent valgtes Michael Sand
2. Bestyrelsens beretning ved formand Annette Mark
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget ved Vagn Kalhøj.
Regnskab og budget godkendt af generalforsamlingen.
4. Kontingent for den kommende sæson fastsat til kr. 400,5. Indkomne forslag.
Forslag til vedtægtsændring af §5:
Nuværende tekst i vedtægterne:
§5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til
udgangen af et regnskabsår.
Ny tekst i vedtægterne
§5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.
Forslag til vedtægtsændring af §6:
Nuværende tekst i vedtægterne:
§6 Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Indbetalingsterminer er 1. februar og opkrævningsformen fastsættes af
bestyrelsen.
Ny tekst i vedtægterne
§6 Kontingent
Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Det
årlige kontingent forfalder til betaling den 1. marts og skal være betalt
senest den 31. marts. Opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentperiode: 01. marts til 28. feb.

Forslag til vedtægtsændring af §7:
Nuværende tekst i vedtægterne:
§7 Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
Medlemmer, der ikke har betalt
kontingent senest 30 dage efter forfald, slettes af medlemslisten.
Ny tekst i vedtægterne
§7 Restance
Restance ud over 2 måneder kan medføre udelukkelse. Genoptagelse kan
først ske når gælden er betalt.
Forslag til vedtægtsændring af §9:
Nuværende tekst i vedtægterne:
§9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af
marts måned. Adgang til
generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem
bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan
kun stemmes
ved personligt fremmøde. Hvert betalende medlem har ved
generalforsamlingen én stemme.
Generalforsamlingen indkaldes med højest 8 ugers og mindst 2 ugers varsel
ved opslag på
foreningens hjemmeside og / eller pr. mail, med angivelse af dagsorden.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være
indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens
afholdelse.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal.
Ny tekst i vedtægterne
§9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af
februar måned. Adgang til
generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem
bestyrelsen måtte indbyde.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan
kun stemmes

ved personligt fremmøde. Hvert betalende medlem har ved
generalforsamlingen én stemme.
Generalforsamlingen indkaldes med højest 8 ugers og mindst 2 ugers varsel
ved opslag på
foreningens hjemmeside og / eller pr. mail, med angivelse af dagsorden.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal
være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal.
Forslag til vedtægtsændring af §10:
Nuværende tekst i vedtægterne:
§10 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte
følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen – 3 medlemmer ved ulige årstal, 4
medlemmer ved lige årstal.
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9) Eventuelt.
Ny tekst i vedtægterne
§10 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte
følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2a) Udvalgenes beretning.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
3a) Fremlæggelse af budget for den kommende sæson.
4) Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer/værge/forældre til bestyrelsen – 3
medlemmer/værge/forældre ved ulige årstal, 4 medlemmer ved lige
årstal.
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9) Eventuelt.

Forslag til vedtægtsændring §5 blev godkendt.
Forslag til vedtægtsændring §6 blev forkastet.
Forslag til vedtægtsændring §7 blev forkastet.
Forslag til vedtægtsændring §9 blev forkastet.
Forslag til vedtægtsændring §10 pkt. 2a blev forkastet.
Forslag til vedtægtsændring §10 pkt. 3a blev godkendt. (Det blev
vedtaget at der ligges ind under nuværende pkt. 3)
Forslag til vedtægtsændring §10 pkt. 4 blev forkastet.
Forslag til vedtægtsændring §10 pkt. 6 blev forkastet.
6. Dennis Mark udtræder af bestyrelsen.
Kurt Bjerregård opstiller til bestyrelsen og blev valgt ind.
Anders Lyngså er på valg og genopstiller. Genvalgt.
Vagn Kalhøj er på valg og genopstiller. Genvalgt.
Bestyrelsen er:
Annette Mark
Kurt Bjerregård
Vagn Kalhøj
Steffan Morell
Michael Sand
Anders Lyngså
Claus Abildtrup
7. Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Kim Mortensen og Ole Mortensen.
8. Som revisor var der genvalg til Martin Jensen og Helle Svindborg.
Revisorsuppleant blev Jimmy Pedersen.
9. Eventuelt:
Ved vedtægts forslag bør hele den gamle og nye ordlyd stå.
Det blev informeret at der kommer cykelsti fra Humlum til Oddesund syd.
Forslag til forbedring af kalender på hjemmeside plus billeder fra
arrangementer.
Dennis Mark blev takket for hans store engagement . Vagn blev takket for
hans hjælp med formiddagsholdet.
Vedr. lånecykler (4 stk. i alt) er de indkøbt primært til ungdom.

D. 8 april planlægges der en åben skovdag hvor alle kan komme og prøve
kræfter med MTB sporten.
Der skal udfærdiges et regelsæt for udlån af cykler.
Alle arrangementer bør stå på hjemmesiden. Bedre kommunikation.
Til klubaftner, er det muligt at få mere info om hvad der rører sig?
Ønske om at det nye racerudvalg ligger ”positiv” pres på for at flere fra
klubben kommer ud og kører til forskellige løb.
Vedr. klubaften er det de enkelte ”grillmestre” der køber ind og har
dermed indflydelse på kvaliteten. Opfordring til at tage en tjans ved
grillen så alle hjælper på et eller andet tidspunkt.
Kommunikation - kommer det til alle på tværs af MTB og Racer? Ja alt info
sendes rundt til alle.
Alt officielt kommer ud på mail. Facebook er til løst og fast.
Finansiering af MTB banen på stadion er kommet et stort skridt videre,
der er netop i dag kommet tilsagn fra LAG om tilskud på kr. 200.000,-.
Sammen med kommunens kr. 317.500,- kan vi nu så småt gå i gang. Der
mangler stadig ca. kr. 100.000,- i forhold til budget og der er ansøgning
ude, plus flere planlægges. Så vi er fortrøstningsfulde om de resterende
midler.
Årets hjælperytter (gives til en der gør en forskel under træning), blev
Kurt Bjerregård. Kurt er rettidig, har vist gode lederevner som kaptajn,
bliver respekteret på landevejen, god til at samle og hjælpe undervejs.
Årets SCK’er (en ny pokal der gives til en der gør en generel forskel for
klubben), blev Ole Mortensen. Ole er trofast til træning og er både aktiv
som ungdomstræner og kaptajn på MTB 3 / begynderholdet. Ole er ofte
på pletten til sporarbejde i skoven og hjælper til diverse løb.
Vagn takkede Dennis for sit store engagement i klubben. Dennis har været
med fra starten af og altid været rigtig god til at hjælpe hele vejen rundt.
Dennis har virkelig formået skaffe mange sponsorater til klubben og er et
stort aktiv klubben. Vi er meget glade for at Dennis fortsat ønsker at
hjælpe i klubben når der er behov og han har tid.

