Ordinær Generalforsamling i CK Viking tirsdag d. 29. november 2016
kl. 19.00 på Marienlystskolen
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Godkendelse af regnskab, budgettet for det kommende år og fastsættelse af kontingent

3A. Behandling af indkomne forslag
4.

Valg

4A Valg til bestyrelsen
Formand

Kamilla Elkjær

Modtager genvalg

Alm. medlem

Dan Kestler

Modtager genvalg

Alm. medlem

Flemming Bjaler

Modtager genvalg

Alm. medlem

Kåre Winter Hansen

Modtager genvalg

4B. Valg af revisor og suppleant for denne
Revisor
Hanne Grønbeck
Revisorsupp. Helle Falk

5.

Tak til trænerene

6.

Årets motionist

7.

Årets væltepeter

8.

Klubmesterskab – Racer

9.

Klubmesterskab - MTB

Modtager genvalg
Modtager genvalg

10. Evt.

Referatet:
Tilstede var 32 medlemmer

1.

Valg af dirigent
Kenn Jørgensen blev valgt til dirigent og oplyste at GF var lovligt indvarslet.

2.

Formandens beretning
Kamilla holdt sin beretning som blev godkendt. Beretningen blev lagt på hjemmesiden umiddelbart efter GF

3.

Godkendelse af regnskab, budgettet for det kommende år og fastsættelse af kontingent
Allan fremlagde regnskab samt næste års budget. Begge dele blev godkendt. Bestyrelsen har ønsket at
kontingentet skulle være uændret, dette blev vedtaget af forsamlingen.

4.

Valg

4A. Valg til bestyrelsen:
Kamilla Ekjær, Dan Kestler, Kåre Hansen og Flemming Bjaler blev alle genvalgt til bestyrelsen.
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4B. Valg af revisor og suppleant for denne
Hanne Grønbeck og Helle Falk blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant.

5.

Tak til trænere og instruktører
Samtlige trænere og instruktører fik hver overrakt et gavekort til Sillebroen, som tak for stor og god indsats i
forbindelse med CK Viking.

6.

Årets motionist
Årets motionist for 2016 er Knud Hansen. Begrundelsen for indstillingen er lagt på hjemmesiden.

7.

Årets Væltepeter
Årets væltepeter blev overrakt til Mille Elmelund for en noget uheldig tur på MTB.

8.

Klubmesterskab – racer 2016
Årets klubmester mænd: Jesper Grønbæk
Årets klubmester Kvinder: Helle Falk

9.

Klubmesterskab – MTB 2016
Årets klubmester mænd: Kåre Winther Hansen
Årets klubmester Kvinder: Sabine Krog Rasmussen

10. Evt.
•

Der var en opfordring fra bestyrelsen om at anvende www.ckv.dk når man laver arrangementer for at
sikre at alle CK Vikings medlemmer får den samme information på samme tid – der er mange nye
medlemmer og det kan være svært at nå ud til dem, hvis man ikke bruger vores hjemmeside. Hvis alle
medlemmer får adgang til arrangementerne kan der ydes tilskud fra CK Viking som fx turen til
Belgien ”Claude Criquelion” hvor der er 24 vikinger der deltager i efteråret 2017. Bestyrelsen
hjælper meget gerne med det praktiske omkring at få det lagt ind på hjemmesiden.

•

Der blev stillet forslag om at klubben skal arrangere 1. hjælpskurser, som medlemmerne kan deltage i.

•

Det blev aftalt at opslag på Facebook bør starte med en henvisning til det hold det drejer sig om .. Fx
MTB eller Racer hold 1.

•

Fotokonkurrence i 2017. Per Rune fra Skibby Tandlægerne fortalte at de igen i år vil afholde
fotokonkurrence. Så hvis du har et godt foto hvor man kan se det nye klubtøj (fra 1/3 og frem) kan du
maile det til Dan@ckv.dk – så vil det indgå i konkurrence om et gavekort på kr. 500 som vil blive
udtrukket på GF 2017

Referat godkendt d. 10. januar 2017

Kenn Jørgensen

Kamilla Elkjær
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