Referat fra MCC generalforsamling den 5. februar 2017
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent/Referent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab for 2015.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år og godkendelse heraf
Valg af bestyrelse
 På valg: Christian T. Madsen, Henriette Knudsen og Øjvind Lauridsen (alle
modtager genvalg) Ole Berthelsen og John Pedersen (ønsker ikke genvalg)
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Behandling af indkomne forslag:
 Sent hold til træning 1 gang om ugen / Martin Nørgård
 Webmasterfunktion vedr. hjemmesiden / Klaus Beenfeldt
8. Evt.

Punkt 1.

Per Knudsen blev valgt som dirigent.
Indkaldelse og generalforsamlingen blev erklæret varslet efter reglerne.

Punkt 2:

Formand John Pedersen fremlagde formands beretningen for 2016. Følgende blev
fremhævet:












10 af klubbens medlemmer har i 2016, gennemført DGIs kaptajnkursus.
3. april, havde klubben opstart med suppe, hertil var der stor opbakning.
Træningsweekend i april, som Martin G. stod for.
Skrueaften ved HV Care i april.
Udlandstur i 2016, gik til Toscana. Her deltog 25 af klubbens medlemmer.
Pigetur til Gjellerodde, her deltog 8 piger.
Sponsoraften med B&O, HV Care og til sidst Bowling med spisning.
Uge 27-32 kørte klubben sammen med Tvis.
Diverse prioriterede løb, såsom Tvis, Lions, Cederdorf, HTH mv.
Sommerafslutning.
Enkeltstart og efterfølgende fest, hertil var stor opbakning.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.

Punkt 3:

Kasserer Christian Toft, fremlagde hovedbestyrelsens regnskab og MCC´ regnskab for 2016.
Byfesten 2016 gav klubben en indtægt på kr. 39.040 – hvorfor det fortsat er vigtigt, at
klubbens medlemmer bakker op om denne begivenhed.
Regnskabet for 2016 viser et overskud på kr. 45.890 mod forventet (budgetteret) kr. 27.000.
MGUs revisorer, gennemgår regnskabet den 25. februar 2017.
Ingen yderligere bemærkninger til regnskabet 2016.

Punkt 4:

Kasserer Christian Toft fremlagde bestyrelsens budgetforslag for 2017.
Bestyrelsen forventer 85 medlemmer i 2017.
Der er budgetteret med et underskud på kr. 77.400 for 2017, hvilket skyldes at vi i 2017 har
indgået ny treårig aftale om sponsorindtægter/tøj. Dvs. indtægterne er fordelt over de
kommende tre år, mens udgiften til tøj hovedsagelig vil være indeholdt i 2017.
Spørgsmål til budgettet:



Kassebeholdningen – Jørgen Espersen, spurgte til beløbets størrelse. Beløbet dags
dato viser kr. 107.243,48.
Støtte til træningsture – Arno Tage, foreslog at klubben prioriterede mere støtte til
diverse træningsture. Bestyrelsen har taget dette til efterretning.

Budgettet blev herefter godkendt.
Punkt 5:

På Valg:
Øjvind Lauridsen, Christian T. Madsen og Henriette Knudsen, blev genvalgt og fortsætter.
Ole Berthelsen og John Pedersen (ønskede ikke genvalg) – Gregers Lund og Jørgen Espersen
blev valgt og indtræder i stedet i bestyrelsen.
Ole og John fik begge overrakt en kurv med tak for deres arbejde i bestyrelsen.

Punkt 6:

Valg af suppleanter:
Ole Berthelsen og Bjarne Tang Christensen blev valgt.

Punkt 7:

Indkomne forslag:
Sent hold / Martin Nørgård: Martin var desværre forhindret i at deltage, hvorfor Øjvind
fremlagde forslaget. Bestyrelsens holdning er at der ikke arrangeres alternative
træningstidspunkter.
Det blev besluttet at vi holder fast i de oprindelige træningstidspunkter. Ønsker man at køre
på andre tider end disse, skal dette arrangeres udenom FB og klubben (lukket gruppe på FB
eller via sms).
Webmasterfunktionen / Klaus Beenfeldt: Det blev besluttet at overdrage funktionen
indenfor bestyrelsen ved Gregers Lund. Bestyrelsen takkede Klaus for hans hidtil store
arbejde med at holde hjemmesiden ved lige.

Punkt 8:

Eventuelt:




Aktivitetsudvalget fremlagde planlagte aktiviteter for 2017:
o 20. marts: foredrag med Arno Tage og Thomas Albertsen – lægges ud som
begivenhed på FB – husk at tilmeld jer.
o 2. april kl. 9.30: Sæson opstart MCC – vi cykler en tur og slutter af med
suppe.
o 20. juni: Sommer afslutning.
o September: Enkeltstarten – dato herfor bliver meldt ud senere.
Fælleskørsel med HCC: frem til 1. april 2017, vil dette være ok men herefter vil det
udelukkende være for klubbens medlemmer i ført klubbens nye tøj.

Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden.
Mejrup, den 12. februar 2017.

