Referat generalforsamling 2016
Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.00
i Arena Assens
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, herunder udkast til
næste års budget og kontingentstørrelse.
4. Indkomne forslag og aktivitetsplan.
Forslag fra bestyrelsen:
4.1. Ændring af §9
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte de fornødne specialudvalg.
Disse specialudvalg varetager den daglige drift i de respektive udvalg.
Alle valg i de respektive udvalg gælder for 1 år ad gangen.
Følgende tekst tages ud:
Alle valg i de respektive udvalg gælder for 1 år ad gangen.
(Vedtægter er vedhæftet indbydelsen)
4.2. Køb af nyt cykelstativ med plads til 4 cykler
(Prisforventning kr. 35000, afh. af mærke og model)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Martin Hygum  ønsker ikke genvalg
Kirsten Hübner  ønsker ikke genvalg
Poul Wegener  modtager genvalg
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
På valg er: Per Michael Rasmussen  modtager genvalg
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er: Karsten Dittmann  modtager genvalg
Jørgen Skov  modtager genvalg
8. Eventuelt.

Referat:
Ad1)
Bestyrelsen foreslår Knud Søby som dirigent og Irene Menzi som referent. Begge er valgt.
Ad2)
Formanden fremlægger årets berretning. Se vedlagt fil.
Ad3)
Kasserer præsenterer årets regnskab
Kommentarer:
Thomas Larsen:
Hvorfor er gaver så meget over budget?
Svar fra bestyrelsen:
Fordi der er blevet købt gaver til medlemmer af udvalg, tovholdere og
turledere som der ikke er blevet budgetteret med.
Lars Clausen: 
Det er urimeligt overfor øvrige sponsorer, at dee der ikke betaler, ikke bliver
fjernet fra hjemmesiden m.m. straks ( jf. Plum i 2015).
Svar fra formanden:
Plum fik lov til at blive på, da de var i en speciel situation i forbindelse
med overtagelse/salg af firmaet. V forventede selvfølgelig , at hvis vi viste goodwill, så
ville de nye ejere fortsatte med sponsoratet. Desværre var det ikke tilfældet, og de vil
selvfølgelig taget af hjemmesiden mm. fra i år.
Generalforsamlingen godkender regnskabet.
Kasserer præsenterer budget 2016
Kommentarer:
Jørgen Gydesen: 
Hvorfor får svømning tilskud på kr. 6000, ?
Kurt Petersen: Hvorfor tilskud til svømmetræner når der ikke gives tilskud/løn til spinning
og andre tovholdere? Sportsgrenene burde behandles lige.
Svar fra bestyrelsen: 
Det er bestyrelsens holdning, at vi er en klub på frivillig basis og at
grundlæggende skal al arbejde være frivillig og ulønnet. Desværre har vi ikke medlemmer i
klubben der kan varetage svømmetræning og vi skal derfor “købe” os til det.
Lars Clausen:
Er godt tilfredse med ansættelse i Arena Assens.
Helle Klenum:
Man kunne evt. uddanne nogle medlemmer til svømmetræner, så de
fremover kan varetage undervisningen på lige fod som tovholder i løbeafdelingen og
turledere i cykelafdelingen.
Kurt Petersen: 
Hjemmeside  hvorfor er budgettet 2016 kun på kr. 2000, mens den reelle
udgift i 2015 var kr. 9000,.
Svar fra bestyrelsen:
Fordi vi i 2015 har købt design og opsætning på den nye
hjemmeside. Den udgift falder væk i 2016 og vi skal kun bruge penge på hjemmesiden,
hvis vi har designændringer.
Ad4)
4.1. Ændringe af §9
Vedtægtsændring blev godkendt.
4.2. Køb af nyt cykelstativ med plads til 4 cykler
Generalforsamlingen godkender køb af ekstra cykelstativ.

Ad5)
Helle Klenum og Johannes Munk Jensen er valgt.
Opfordring fra dirigenten til, at alle medlemmer skal give en hånd når bestyrelsen beder
om det, så det bliver lettere at være bestyrelsemedlem.
Ad6)
Anna Melin er valgt som suppleant til bestyrelsen.
Ad7)
Karsten Dittmann er valgt som revisor
Jørgen Skov er valgt som revisorsuppleant
Ad8)
Jørgen Gydesen: 
Sponsorer skal være med på indbydelser til løb og arrangementer.
Det er en rigtig god ide, så det sørger bestyrelsen/tovholder af arrangementer fremover
for.
Lars Clausen:
Efterlyser info ang. hvilke sponsorer der skal være på cykeltøjet, så der kan
bestilles nyt.
Jørgen Skov:
Efterlyser en email når der bliver lagt noget nyt på hjemmesiden.
Det prøver vi at huske og sende ud, når der kommer væsentligt nyt på hjemmesiden.
Keld Hansen: 
Hvordan går det med ansøgningen til billig leje af svømmehallen.
Ansøgningen er hos kommunen og vi følger op på den løbende.
Irene Menzi: 
Takker formanden og kassereren for samarbejdet.
Dirigent:
Takker for god ro og orden og roser bestyrelsen for et godt stykke arbejde, hvor
der er lagt nogle gode strukturer.

Referent:
Irene Menzi
17/32016

