Romalt Cykelmotions Generalforsamling 2017 torsdag den 23. februar
14 medlemmer var mødt frem.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Fremlæggelse af bestyrelsens/formandens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Fastlæggelse af kontingentsats for kommende år til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Status fra eventuelle udvalg.
Valg ifølge denne paragraf (§ 8 stk. 4 og 5). Formanden, samt 2 revisorer.
Eventuelt.

Referat:
Ad. Pkt. 1:
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, som uden modkandidater valgte formanden
som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt (februar måned, med 2 ugers
varsel).
Ad pkt. 2:
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Beretningen lagt ud til debat.
Beretningen vedtaget med akklamation.
Ad pkt. 3:
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet godkendt.
Ad pkt. 4:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2017 på kr. 250. Forslaget vedtaget.
Ad pkt. 5:

Bestyrelsen foreslog sponsoraternes længde ændret fra 2 til 3 år, men med uændret pris. På den
måde vil vi kunne tilbyde sponsorerne et bedre produkt, og undgå et for hyppigt tøjskifte. Forslaget
vedtaget.
Der blev blandt foreslået, at vores sponsorer inviteres med til vores arrangementer, evt. vores
nytårsappel. Forslaget godt modtaget, og bestyrelsen vil arbejde videre med det.
Ad pkt. 6:
Sponsorudvalget: Det har været lidt svært at overbevise potentielle sponsorer om værdien af et
sponsorat i klubben. Nu vil sponsorudvalget med vedtagelse af længere sponsorater til samme pris
kunne tilbyde et bedre produkt, hvilket muligt vil kunne virke fremmende for forlængelse, eller evt.
nye sponsorer.
Løbsudvalget: Der arrangeres fællesdeltagelse i bestemte løb året igennem. Klubben giver tilskud til
følgende løb: ”En forårsdag i Gudenådalen” (Ulstrup), Auningløbet og Fjordløbet. Sidstnævnte vil
udvalget appellerer til, at så mange som muligt møder op og viser vores tøj frem (sponsorer).
Udvalgte har i lighed med sidste år arrangeret en tur til Harzen i maj. Der er ca. 11, som har
forhåndstilmeldt sig, og det er udvalgets håb, at turen bliver en lige så stor succes som sidste år.
Ad pkt. 7:
René Knudsen (formanden) genvalgt med akklamation (uden modkandidater).
Ad pkt. 8:
Klubbens kammeratskabspris gik i år til Erik Nielsen, som trods sygdom og operationer har formået
at fastholde et godt træningsniveau, bl.a. ved et trofast fremmøde til træningen. Der udover er han
altid hjælpsom over for andre ved punkteringer/maskinskade, samt når nogen har behov for at blive
”trukket” med op.
Medlemssituationen blev drøftet og nye tiltag efterlyst. Romaltbladet blev nævnt som et relevant
organ til at udbrede kendskabet til klubben. Anders tilbød at få sat noget sammen, som bestyrelsen
vil forsøge at få medtaget i kommende udgivelser af Romaltbladet.
Et medlem foreslog oprettelse af, eller igangsættelse af en pigegruppe. Generalforsamlingen syntes
det kunne være et godt tiltag, men det kræver, at nogen tager initiativ hertil.
Erling henledte opmærksomheden på arrangementet ”Giv Håb” den 12. marts 2017 kl. 0800-2000 i
Romalthallen til støtte for organisationen ”Børn, Unge og Sorg”. Arrangementet betyder, at klubben
kan ”købe” en spinningscykel i perioden for kr. 800,-. Disse penge går ubeskåret til organisationens
vigtige arbejde. Flemming tilbød sig som ”tovholder” og søger via vores Facebookgruppe
interesserede medlemmer til at bemande cyklen i de 12 timer.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Ref: PBJ

§8
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, foreningens højeste
myndighed.
Stk. 1.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned og indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers
varsel på klubbens hjemmeside og via e-mail.
Det er det enkeltes medlems eget ansvar, at oplyse korrekt adresse og evt. e-mail adresse til
klubben.
Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen skønner det påkrævet eller 1/5 af
medlemmerne skrifteligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4.
Klubbens ledelse forestås af en bestyrelse, som repræsenterer klubben overfor 3. mand og består af
3 personer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2. år af gangen.
I lige år vælges 2 personer og ulige år 1 personer. Der vælges desuden 1 suppleant for et år ad
gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand samt en kasserer. Ingen person må beklæde mere
end én bestyrelsespost.
Stk. 5.
Hvert år vælges desuden 2 revisorer.
Stk. 6
Dagsorden for hver ordinær generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingentsats for kommende år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Status fra eventuelle udvalg
7. Valg ifølge denne paragraf (§ 8 stk. 4 og 5) .
8. Eventuelt.
Generalforsamlingen ledes af dirigenten og kun medlemmer af klubben kan deltage.

