Taastrup TIK-Motionscykling – Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Taastrup TIK-Motionscykling
Mandag den 9. november 2020, kl. 19.00 i TIK’s klubhus
Baggrund
To medlemmer af bestyrelsen har i september måned valgt at trække sig fra bestyrelsen med
øjeblikkelig virkning. Heriblandt bestyrelsens formand.
Endvidere har bestyrelsens næstformand og kasserer, begge efter 6 års arbejde for klubben, meddelt
den øvrige bestyrelse, at de ikke ønsker genvalg ved den kommende generalforsamling.
Yderligere et bestyrelsesmedlem har valgt at trække sig i forbindelse med den ekstraordinære
generalforsamling.
Klubbens bestyrelse har blandt andet til opgave at sikre, at klubben ledes efter klubbens formål, og
bestyrelsen fordeler opgaverne indbyrdes.
Med henblik på at give en ny bestyrelse de bedste betingelser for at finde fodfæste og arbejde med
ønsker og planer for det kommende år, samt tid til at udarbejde et budget frem mod den ordinære
generalforsamling (1. februar 2021) er det besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og to stemmetællere
2. Valg af referent
3. Valg til bestyrelse
a.

Formand

(vælges for 2 år i lige år)

b.

Næstformand

(vælges for 2 år i ulige år) Periode: rest 2020

Periode: 2020-2021

c.

Kasserer

(vælges for 2 år i ulige år) Periode: rest 2020

d.

Bestyrelsesmedlem

(vælges for 2 år i lige år)

e.

Bestyrelsesmedlem

(vælges for 2 år i ulige år) Ikke på valg

f.

Suppleant

(vælges for 1 år)

Periode: 2020-2021
Periode rest 2020

Ad b. + c. + d + f.
Nuværende medlem træder ud af bestyrelsen før tid, derfor er posten på valg igen ved ordinær
generalforsamling, den 1. februar 2021.
Ad e. Kate Lis Espe, blev valgt i 2020 for 1 år, som erstatning for Tina Gensø, der blev valgt
som formand.
Kate fortsætter frem til ordinær generalforsamling, den 1. februar 2021.
Det vil sige, at der ved den ekstraordinære generalforsamling skal vælges 4 ny medlemmer
samt 1 suppleant.

Henvendelse med kandidater
Kandidater der ønsker at stille op til bestyrelsen, må meget gerne give besked på nedenstående
mailadresse senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.
Vi Håber, at der er interesse for at være med til at føre klubben videre og påvirke klubbens udvikling.
bestyrelse@taastrup-motionscykling.dk
Hvad sker der så nu?
Den tilbageværende del af bestyrelsen fortsætter frem til den ekstraordinære generalforsamling med
Steen Dolberg som fungerende formand. Der vil ikke blive arrangeret klubaftener eller andre klubarrangementer, førend der er en ny bestyrelse på plads.
Skulle det ikke lykkes at få valgt en ny bestyrelse, ved den ekstraordinære generalforsamling, vil
klubben være uden en beslutningsdygtig bestyrelse og således ikke længere kunne fortsætte.
Derfor vil den yderste konsekvens blive at opløse klubben og dens formue, som så overgår til TIK.

Praktik omkring TIK’s klubhus og Covid-19/Corona

•
•
•
•

Man skal bære mundbind når man går ind (og ud) i klubhuset
Man behøves ikke bære mundbind når man sidder ned
Klubhuset skal lukke kl. 22.00
Der er begrænsning på max 50 personer i Klubhuset – skulle der komme mere end 50
medlemmer, kan der være plads på den udendørs terrasse.

Bestyrelsen
Den 8. oktober 2020

