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Referat af Generalforsamling 2018 Taastrup TIK-Motionscykling
Mandag den 22. januar 2018 kl. 19.00
Referent: Doris B. Hansen.
Fremmødte: 49 - stemmeberettigede 48

Referatet er et beslutningsreferat, med kommentarer fra dialogen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Lars Monberg blev valgt som dirigent. Kenneth Seifert og Torben blev valgt til
stemmetællere.
Lars fortalte kort om Hovedorganisationen TIK (uden for dagsorden).
2. Bestyrelsens beretning for 2017 ved formanden.
Jens gav en mundtlig gennemgang af den skriftligt fremsendte beretning.
Jens delte årets priser ud:
 Årets rytter:
Tommy Fleischer, for sin utrættelighed og ihærdighed på cyklen især den nye.
 Årets medlem:
Gårdmand-Jan, for sit engagement på gården.
 Årets ærespris:
Doris B. Hansen, for sit engagement i klubben og mangeårige arbejde med at
arrangere løb.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2017
John gennemgik regnskabet. Bestyrelsen valgte i 2017, at forære alle medlemmer
(medlem udgangen af 2016) en klubtrøje.
Udgiften til klubtrøjer gav et mer- underskud i forhold til det budgetterede.
Asger ønskede udgiften til it og tøj vareregulering uddybet.
John fortalte, at Foreningslet koster ca. 3.000 - hjemmeside ca. 2.500 og licenser ca.1.600.
I forhold til tøjet, er det gamle tøj nedskrevet til 0 kr.
Regnskabet har et samlet underskud på ca.41.000 grundet udgifter til klubtrøjer til
medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.
4. Godkendelse af budget for 2018, herunder fastsættelse af årets kontingent.
Budgettet er et kompromis af forskellige ønsker fra tidligere diskussioner i klubben.
Kontingentet nedsættes fra 400 kr. til 300 kr. årligt - bl.a. fordi interessen for at arrangere
aktiviteter ikke har været til stede blandt medlemmerne de senere år. Der budgetters med
et underskud på ca. 20.000 for 2018, og dermed en reduktion af formuen.

Budgettet blev godkendt
5. Behandling af indkomne forslag der skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen, se bilag "Generalforsamling 2018 indkommende
forslag`"
Formanden bekræftede, at alle indkomne forslag var modtaget rettidigt.
1) Ændringsforslag fra bestyrelsen § 9: " Bestyrelsen reduceres fra 7 til 5 medlemmer og
fra 2 til 1 suppleant".
Ændringsforslaget blev vedtaget
Justering i § 9 fra ”medlemmer” til "bestyrelsens medlemmer" blev besluttet på
generalforsamlingen.
2) Ændringsforslag fra bestyrelsen § 11: Indkaldelse til Generalforsamlingen sker over email og ikke mere via hjemmeside.
Ændringsforslaget vedtaget.
3) Nedsættelse af udvalg som skal gennemgå medlemssammensætningen.
Der blev drøftet forskellige tiltage og forslag foranlediget af bestyrelsens oplæg samt
punktet under eventuelt vedrørende klubbens fremtid. Drøftelserne blev videreført
under eventuelt.
Forslaget blev vedtaget.
4) Vedtægtsændring ved Bent Olsen om optagelse af passive medlemmer.
Ændringsforslaget nedstemt med 13 stemmer for og 26 stemmer imod.
6. Valg til bestyrelsen
 Formand for 2 år - Jens Vollquartz modtager ikke genvalg.
 Bestyrelsesmedlem for 2 år - Jan Pedersen modtager ikke genvalg.
 Suppleant for 1 år - Michael Werge modtager genvalg.




Formandsposten blev ikke besat.
Asger Iwersen stillede op som bestyrelsesmedlem for 2 år og blev valgt.
Michael Werge blev valgt som suppleant for 1 år.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med punkt: Valg af formand.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 Revisor Steen Rønn på valg, har været revisor i 5 år og må derfor iflg.
vedtægterne ikke genopstille. Jens Vollquartz modtager valg.
Jens blev valgt


Revisorsuppleant Asger Iwersen på valg, modtager ikke genvalg, men Steen
Rønn modtager valg.
Steen blev valgt

8. Eventuelt.
Den nuværende bestyrelse har 2 indlæg under eventuelt, se bilag "Generalforsamling
2018" Eventuelt


Klubbens fremtid:
Jf. også drøftelser – og beslutning – under pkt. 3)

Udvalg kigger på medlemssammensætning og på klubbens fremtid. Herunder emner som
passivt medlemskab, differentieret kontingent, sociale arrangementer, klubprofil etc.
Alle medlemmer opfodres til at melde sig, for sammen med bestyrelsen at tegne forskellige
mulige scenarier for fremtiden.
En vejledende afstemning på generalforsamlingen tilkendegav, at et flertal ønsker at
klubben skal forblive én klub.
Udvalget aflægger redegørelse til bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen vil orientere
medlemmerne.
 Facebook
Bestyrelsen orienterede om, at den ønsker, at gøre vores facebook profil mere aktiv. De
officielle meddelelser til medlemmerne vil fortsat blive udsendt via mail, og hjemmesiden
fortsætter også. Dette blev positivt modtaget af de fremmødte medlemmer.
Afrunding
En stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats og tak til dirigent Lars
Monberg.

