Ordinær Generalforsamling i CK Viking tirsdag d. 24. november 2015.
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

Villig til genvalg

Kasser

Allan Wellan

villig til genvalg

Sekretær

Kamilla Elkjær

modtager ikke genvalg

Alm. medlem

Hans Hedelund

modtager ikke genvalg

4B. Valg af revisor og suppleant for denne
5.

Tak til trænerene

6.

Årets motionist

7.

Fotokonkurrence

8.

Evt.

Referatet:
Tilstede var 42 medlemmer:

1.

Valg af dirigent
Lars Sund 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 med en bemærkning om at næste
år må det meget rundsendes sammen med invitationen til GF. Dette blev taget til efterretning. Bestyrelsen har
ønsket at kontingentet skulle være uændret, dette blev vedtaget af forsamlingen.

4.

Valg

4A. Valg til bestyrelsen:
Formand
Kasser
Sekretær
Alm. medlem

Kamilla Elkjær
Allan Wellan
Yvonne Kjærgaard
Stefan Høyer Wedege

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

Valgt for en 1 årig periode (normal på valg i lige år)
Blev valgt for en 2 årig periode (valg i ulige år)
Blev valgt for en 2 årig periode (valg i ulige år)
Blev valgt for en 2 årig periode (valg i ulige år)

Valg hvert år
Valg hvert år

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. I år sagde vi også farvel til Anders, som har været træner for hold 1 igennem
mange år. Hans afløser bliver Henrik Tærsker.

6.

Årets motionist
Årets motionist for 2015 er Kenneth Rømer-Jensen. Begrundelsen for indstillingen er lagt på hjemmesiden.

7.

Fotokonkurrence
Vores sponsor Skibby tandlægerene havde udskrevet en fotokonkurrence hvor man kunne deltage ved at
indsende billeder af Vikinger i vores klubtøj. De to heldige vindere blev Kåre Winther Hansen og Flemming
Duus Jensen. De meget smukke fotos vil blive hængt op i klublokalet på Pedersholm. Skibby tandlægerne har
lovet at konkurrencen bliver gentaget i 2016.

8.

Evt.
Klubmodul og gebyr:
Der var en livlig debat omkring klubbens brug af klubmodul og de tilhørende gebyrer der pludselig bliver
opkrævet når man deltager i et event der koster mere end 0 kr. Bestyrelsen vil forsøge at få ændret på
betingelserne, så vi kan få ændret på dette.
Sommercup:
Mange er utilfredse med sikkerheden og også utilfredse med det økonomiske i at klubben ikke får del i
overskuddet omkring afviklingen af sommercup.
Nye medlemmer:
Der var et forslag om at nye medlemmer fremover skal kobles på en bestemt person, så man i starten kan få gode
råd til køreteknik, indkøb af udstyr og så man altid har en bestemt person man kan holde sig til i det første stykke
tid. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget.

Festudvalg:
På baggrund af bestyrelsens udmelding om at den ikke længere vil arrangere fester der ikke har noget med
cykling at gøre (som fx julefrokost) blev der nedsat et festudvalg bestående af Jørgen Nielsen og Henning Bülow.

