Taastrup TIK Motionscykling

Generalforsamling 2019

4. februar 2019

Referat af Generalforsamling i Taastrup TIK Motionscykling 2019
Mandag den 4. februar 2019 kl. 19:00
Gården, Bredebjergvej 8, 2630 Taastrup
Dagsorden (i henhold til vedtægterne):
Bestyrelsen præsenterede kort sig selv for generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent, samt valg af to stemmetællere.
(Bestyrelsen foreslår Jens Vollquartz som dirigent)
•

Jens Vollquartz valgt til dirigent.

•

Uno Stripp og Jan Sørensen blev valgt som stemmetællere (i alt 36 fremmødte medlemmer).

•

Doris B. Hansen blev valgt som referent

2. Bestyrelsens beretning for 2018
Stenn Dolberg (næstformand) fremlagde beretning for 2018.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder samt 3 møder om klubbens fremtid. Klubben fortsætter
som vi kender den i dag, hvor alle grupper er samlet og uden differentiering af kontingent.
Klubbens mål er, i større grad at udvise respekt for de forskelligheder klubbens medlemmer
repræsenterer.
Klubben/bestyrelsen vi gerne forsøge at etablere hold for nybegyndere, for i højere grad at kunne
tage imod nye medlemmer.
Der har været afholdt klubaftener gennem året med en blanding af samvær og oplæg.
I januar i år har vi allerede haft første spændende oplæg om USA på tværs.
Klubmesterskabet 2018 bød på en ny klubmester Jesper Danielsen, hos kvinderne blev Jane
Hindkjær klubmester. Tillykke til begge.
Vi har fået ny tøjleverandør Campione – d. 4. februar 2019, er deadline for bestilling af tøj via
deres webshop for denne levering. Se Facebook eller mail. Vi kan bestille tøj 3 gange årligt og vi
slipper på denne måde for at have et eget varelager med risiko for tab. (Fristen er efterfølgende
forlænget til d. 17. februar 2019).
Klubhuset som også huser spejderne har en rengørings- og havedag. P- holdet har hjulpet med
rengøring og vinduespudsning. Vi må meget gerne melde os igen en anden gang.
Tak til Jesper Danielsen, Leif G. Hansen, Michael Werge, Birgitte, Tina og Doris for at tage sig af
træner/hold leder rollen på landevejene.
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Til spinningsæsonen 2018/2019 har der været mange tilmeldte – hvordan vi fremover kan
håndtere spinning tilmelding vil bestyrelsen gerne have input til under punktet evt.
Bestyrelsen vil også gerne have input til vore hjemmeside og kommunikation med hinanden. Skal
vi eventuelt alene være på Facebook? Skal vi koble os på TIK eller tilkøbe selv? Punktet tages op
under eventuelt, hvorefter den kommende bestyrelse behandler og tager beslutning om emnet.
Bemærkninger til beretningen.
•

Der måtte gerne være fremgået, at der stadig er ca. 15 personer der kører for
plejehjemsbeboer.

•

•

Kunne bestyrelsen overveje at der gives blomster ved større fødselsdage?
•

Der gives i dag blomst ved styrt når det har været med hospitalsindlæggelse.

•

Der er også blomst ved dødsfald i klubben.

Der blev spurgt ind til hvorfor der ikke var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, da der
ved den ordinære ikke blev fundet en formand.
•

Bestyrelsen fortæller, at de i 2018 har fungeret med de medlemmer der var og at de har
brugt lang tid på at finde en kandidat der var interesseret i at tage posten.

•
•

Generalforsamlingen efterlyste referatet af statusmøderne.
•

•

Der er valg til formandsposten i aften.
Bestyrelsen vil følge op på dette, og sikre at det er på hjemmesiden.

Opfodring fra Generalforsamlingen om, at arbejde på at forbedre kommunikationen fra
bestyrelse til medlemmer.

•

Tina opfordrer alle til at bakke op om arrangementer, da der også er meget dialog mellem
medlemmer og bestyrelse til fællesarrangementer

3. Godkendelse af (revideret) regnskab for 2018 ved kassereren
Regnskabet blev gennemgået af kasserer John Christensen.
Regnskabet blev godkendt. Se fremsendte bilag.
Dags dato er der 119 medlemmer. Vi har haft en fremgang i 2018 og dette skyldes især, at flere
kvinder er kommet til.
Det gamle tøj nedskrives til 0 kr.
Såfremt nogen vil købe det, kan et fås for et symbolsk beløb.
Regnskabet giver et overskud på 10.914 – Dette skyldes, at der bl.a., at der ikke er blevet brugt
de forventede udgifter på eksterne trænere og til foredragsholdere på klubaftener.
Kommentar fra Mogens, hvorfor gives der tilskud til løb?
Bestyrelsen fortæller, at de har givet tilskud for at støtte op om løb hvor vi som klub har vist trøjen
frem og kørt samlet ud og hjem. Til det aktuelle løb var der 10 medlemmer der deltog.
Der var udtryk for forskellige holdninger blandt de fremmødte om hvorvidt det var en god ide at
give tilskud til løb.
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4. Godkendelse af budget for 2019, herunder fastsættelse af årets kontingent
Budget 2019 blev godkendt. Se fremsendte.
Der forventes en udgift i forbindelse med evt. ny hjemmeside og der gives tilskud til et stk. tøj pr
medlem af den nye leverance. I 2019 er der planlagt 5 gange ekstern træner til aftenholdene og 1
træningsaften med kvindeholdet. Datoer vil komme senere.
5. Behandling af indkommende forslag.
Ingen forslag til behandling.
6. Valg til bestyrelsen:
a. Formand: periode 2019, bestyrelsen foreslår Michael J. Frederiksen.
Michael blev valgt, uden modkandidat.
b. Næstformand: periode 2019-2020, Steen Dolberg modtager genvalg
Steen blev valgt, uden modkandidat.
c.

Kasserer: periode 2019-2020, John Christensen modtager genvalg
John blev valgt, uden modkandidat.

d. Bestyrelsesmedlem: periode 2019-2020, Tina Gensø modtager genvalg
Tina blev valgt, uden modkandidat.
e. Suppleant, periode 2019, Michael Werge modtager genvalg
Michael Werge er ikke fremmødt og har ikke afgivet fuldmagt.
Christina Trebbien stillede op og blev valgt af generalforsamlingen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
a. Revisor: Jens Volquartz modtager genvalg
Jens blev valgt, uden modkandidat.
b. Revisorsuppleant: Steen Rønn modtager genvalg
Steen blev valgt, uden modkandidat.
8. Eventuelt
a. Kommunikationsplatform
•

Generalforsamlingen anbefaler ikke, at der alene kommunikeres på Facebook.
Andre udefra skal kunne se hvad vi står for og derfor vil det være en god investering at
have en hjemmeside.
Facebook kan også få en anden form end vi kender den i dag.
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Generalforsamlingen anbefaler, at der tales med hovedbestyrelsen for TIK for at se om vi
sammen kan gøre noget.

•

Tik har også et Nyhedsbrev vi kan kommunikere igennem. Den nye bestyrelse får til
opgave at tage sig af it/kommunikation.

b. Spinning
•

Kate har indsendt forslag til hvordan tilmelding til spinning kan foregå i 2019.
Udfordring med spinning handler både om økonomi og tilmeldingsform – (der blev udsolgt
på få timer i 2018)

•

Der anbefales, at der nedsættes et udvalg som kan se på hvordan vi bedst gør det i 2019 så flere kan være med - der betaler og så vi har overblik over hvilke pladser der er fra
gang til gang. Interesserede i sådant udvalg kan henvende sig til bestyrelsen.

c.

Øvrige emner

•

Opfordring fra et medlem om, at vi bruger noget af formuen. Bestyrelsen har gentagne
gange lagt op til aktiviteter (fester, ture etc.) men det kræver også at medlemmer bakker
op om disse, ellers sker forbruget ikke.

•

Forslag til klubaftner sendes til bestyrelsen

•

Christina Gylling vil gerne tilbyde sin hjælp til planlægning af jubilæumsfesten - TIK
motionscykling fylder 20 år i 2019.

•

Christina Trebbien tilbyder at være forfatter på artikler m.v.

•

Forslag om, at lave en træning for nybegyndere på en anden dag end tirsdage torsdage
lige som kvinderne gør. Så imødekommer vi problematikken om, at de der træner
regelmæssigt, ikke skal give afkald på egen træning for at tage imod nye.
Der er ryttere der gerne vil stille sig til rådighed på den måde som hold/tur leder. Men flere
må gerne komme til.

•

Kate opfordrede bestyrelsen til at arbejde med og nedskrive visioner.

Bestyrelsen takker for god ro og orden.
Der var en erkendtlighed til Birgitte, Tina, Jesper, Leif, Michal W. og Doris for at tage sig af
hold/træner-gerningen i 2018.
En flaske til Jens for at påtage sig dirigentrollen i aften.

4

