Ordinær Generalforsamling i CK Viking tirsdag d. 28. november 2017
kl. 19.00 i ORI’s klubhus
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
Kasser

Flemming Bjaler

Modtager genvalg

Alm. medlem

Yvonne Kæregaard

Modtager ikke genvalg

Alm. medlem

Stefan Wedge

Modtager ikke 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. Træningslejr.
11. E.V.T.

Referatet:
Tilstede var 35 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.

3.

Godkendelse af regnskab, budgettet for det kommende år og fastsættelse af kontingent
Flemming Bjaler fremlagde regnskab og budget for næste år. Der var en del snak omkring hvordan man vælger
at give tilskud til klubtøjet. Der var enighed om at der bliver lavet et dokument der beskriver hvordan man
giver tilskud og hvordan tøjbudgettet kommer til at hænge sammen, så kassen ikke bliver tømt og vi ender op
med et underskud .
Regnskab og budget blev godkendt.
Bestyrelsen har ønsket at nedlægge tri-medlemskaberne, da vi ikke længere har et gensidsigt samarbejde med
tri-klubben. Dette blev vedtaget.
Bestyrelsen har ønsket at kontingentet skulle være uændret, dette blev vedtaget af forsamlingen.
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3A. Indkomne forslag
Forslag 1:
Forslag fra Henning Poulsen omkring medlemskab. Han ønsker et alternativt medlemskab, f.eks. støttemedlem, B.
medlem eller lignende. Et medlemskab for evt. medlemmer som er flyttet men alligevel godt vil have en tilknytning
til klubben.
Efter forskellige synspunkter fra salen, valgte Henning at trække sit forslag og punktet kom ikke til afstemning.

Forslag 2:
Forslag fra Lars Gylden om at køre fælles rute en gang om ugen. Hvis man kører på Hold 1 og ikke kan følge med,
kan man lade sig falde tilbage og køre med hold 2 o.s.v ..
Efter mange synspunkter blev det besluttet at bestyrelsen tager det op på et bestyrelsesmøde og sammen med
trænerne vil de tage stilling til forslaget. Man kunne evt. tage en snak med Allerød Cykel klub som har
gode erfaringer med træning på denne måde

Forslag 3:
Forslag fra Jørgen Nielsen om at mødetidspunktet for alle hold på søndage i vinterhalvåret ændres til 09.30. Man
har fra klubbens side lagt vægt på det sociale, hvorfor Pedersholm er fast start sted, men hvis ikke mødetidspunktet
er det samme holder begrundelsen ikke. Han har flere ryttere som gerne vil køre MTB men ikke ønsker
starttidspunktet til KL 9.00.
Det blev besluttet at det er trænerne der bestemmer hvornår træningen skal starte, da der er forskellige ønsker, alt
efter om man kører Racer eller MTB. Starttidspunktet skal fremgå af hjemmesiden.

4.

Valg

4A. Valg til bestyrelsen:
Flemming Bjaler (kasser, genvalg), Lasse Tranegaard Sukstorf (alm. medlem) og Marianne Hallø (alm.
medlem) blev alle valgt til bestyrelsen.
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 og afgående bestyrelsesmedlemmer
Samtlige trænere og instruktører fik hver overrakt et gavekort til Sillebroen, som tak for stor og god indsats i
forbindelse med CK Viking. Derudover fik Yvonne og Stefan overrakt et gavekort som tak for deres
bestyrelsesarbejde.

6.

Årets motionist
Årets motionist for 2017 er Flemming Duus Jensen. Begrundelsen for indstillingen er lagt på hjemmesiden.

7.

8.

Årets Væltepeter
Årets væltepeter gik til René Andreasen for et spændende styrt på Mallorca. Begrundelse for indstillingen er
lagt på hjemmesiden
.

9.

Klubmesterskab – racer 2017
Årets klubmester mænd: Bjerne Rasmussen
Årets klubmester Kvinder: Yvonne Kjærgaard
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