Generalforsamling den 8. februar 2017
1. Valg af dirigent og referent
Kristian og Anne-Mette blev enstemmigt valgt
Valg af stemmetæller var ikke nødvendig, da der kun var 7 medlemmer og 4 bestyrelsesmedlemmer til
stede !!
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Carsten læser beretningen højt.
Da Youth Tour nu er overtaget af Distrikt Sjælland er vi ikke forpligtigede til at stille med hjælpere, dog må
man selvfølgelig meget gerne tilbyde sig. Dette kan gøres på DCU’s hjemmeside på den nye ”hjælper-knap”.
Hjælp til vores egne løb foregår gennem klubben.
Arrangementet i Waves er ikke nævnt i beretningen, et glimrende arrangement, hvor vi fik vist flaget, men
udløste ikke et boom af nye medlemmer.
Klubaftenerne er ikke hvad de har været, interessen er meget begrænset. I gamle dage skulle man i klubben
for at tilmelde sig til løb, nu kan man klare det hjemmefra. Bestyrelsen vil prøve at afholde færre
klubaftener og så ”lokke” med foredrag, spaghetti med kødsauce m.m.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt.
Forslag fra et medlem om at prisen på cykeltøj nedsættes – Prisen afspejler kvaliteten, der er ingen
fortjeneste til klubben på salg af cykeltøj. Bestyrelsen vil overveje en mindre rabat i forbindelse med indkøb
at nyt tøj (når vi får nye sponsorer).
Et medlem konstaterer at der er gode penge i klubben til at lave noget lækkert for medlemmerne.
Bestyrelsen orienterer om at at medlemmer altid er mere en velkomne til at komme med forslag som
bestyrelsen kan arbejde videre med f.eks. en træningstur til Mallorca 2018, hvor klubben f.eks. kan yde et
tilskud.
4. Fastsættelse af kontingent
Længere diskussion om kontingent blev igangsat.
Denne lange diskussion og efterfølgende afstemning ender med en nedsættelse af kontingentet for 2017
på kr. 100 for alle medlemmer, de vedtagne priser kan ses på hjemmesiden.
5. Budgetforslag for det kommende år
Medlemmerne havde følgende forslag til bestyrelsen;
-

Betaling af licens
Startpakke (tøj)

-

Træningslejr i udlandet
Forårstjek af alle udlejningscyklerne
Hjælp til nye ryttere med cykelreparationer

6. Behandling af indkomne forslag
Et enkelt forslag var indkommet;
Det der Greve Cykle Cub, det holder simpelthen ikke. Dansk og engelsk oven i hinanden, cykle club, amen
altså... Lav det om så vi Hedder Greve Cycling Club eller Greve Cykle Klub.
Forslaget går til afstemning og bliver vedtaget, fremover hedder vi Greve Cycling Club. Bestyrelsen opfordre
forslagsstilleren (Thomas Maaløe) om selv at stå for ændringen af navnet diverse steder, da dette vil være
ret tidskrævende.
7. Valg af formand
Dette punkt blev meget langt, da der ikke var nogle medlemmer der lige umiddelbart så sig selv i stand til at
påtage sig formands-jobbet. Efter flere snakke om Ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt
Valg af formand på dagsordenen, besluttede Lars Frederiksen at sikre klubbens eksistens og han modtog
aftenens største klapsalve. Godt gået Lars, respekt herfra 
8. Valg af sekretær
Dette punkt blev glemt i lykkerusen over formandsvalget, så dette punkt tages op, når Bestyrelsen
konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Henriette Grøn El Mahdi og Thomas Maaløe blev valgt
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Pernille Bisgaard og Carsten Hansen blev valgt
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Burmann blev valgt som revisor og Thomas Dahl Larsen som revisorsuppleant
12. Eventuelt
Ingen bemærkninger

Referent; Anne-Mette Schmidt

