Referat fra MCC generalforsamling den 31. janua r 20L6
Dagsorden:

t. Valg af dirigent/Referent
2. Formandensberetning
3. Forelæggelse af regnskab for 2015.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag:
o Kaptajnkursusv/Bestyrelsen

for det kommende år og godkendelse heraf

7. Valg af bestyrelse

o

På

valg: Benny Kjærgård, Carsten Bjerregård (begge modtager genvalg)

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Evt.

Punkt 1.

JØrgen Espersen blev valgt som dirigent.

lndkaldelse og generalforsamlingen blev erklæret varslet efter reglerne.

Punkt 2:

Formand John Pedersen fremlagde formands beretningen for 2015. Det har været et rigtig
godt år for Mejrup Cykelklub. Der var ingen bemærkninger til beretningen.

Punkt 3:

Kasserer Christian Toft, fremlagde hovedbestyrelsens regnskab og MCC' regnskab for 2015.

Byfesten 20L5 gav klubben en indtægt på kr. 33.067

-

hvorfor det er vigtigt at klubbens

medlemmer bakker op om denne begivenhed.
Regnskabet for 20L5 viser et overskud pâ kr. 44.246 mod forventet (budgetteretl kr.2L.725
Spørgsmål til regnskabet:

¡

det kommunale tilskud: Der vil altid være en periodevis forskydning (indtægt
udgift).

lngen yderligere bemærkninger

Punkt 4:

til regnskabet 2015.

Kassere r Ch ristia n Toft frem lagde bestyrelse ns budgetfo rslag.

Bestyrelsen forventer 100 medlemmer i 20L6. Heraf har ca. 51 betalt dags dato.

/

Der er budgetteret med et overskud pä kr.27
Spørgsmål

¡

.OO0

for 2016.

til budgettet:

Tegningsberettiget

-

Christian Toft har fuldmagt

til bankkonto og kan betale

regninger. Formanden skriver under på samtlige udbetalings- /omkostningsbilag.

Budgettet blev herefter godkendt.
Punkt 5

Kontingentet for 2016: kr. 400 pr. medlem.
Godkendt.

Punkt 6

lngen indkomne forslag.

Punkt 7

På Valg: Benny Kjærgaard og Carsten Bjerregaard.

Begge blev genvalgt.

Punkt 8

Valg af suppleanter:
Gregers Lund og Bjarne Tang Christensen blev valgt.

Punkt 9:

Kaptajnkursus: Bestyrelsen ønsker at flere tager dette kursus for at kunne sikre os på
landevejen. Det kræver dog en fælles accept fra klubbens medlemmer og også en god tone

imellem hinanden.
FØlgende meldte sig: Ove Mark, @jvind, Bjarne, Jeppe, Erik, Per, Lene og Henriette har meldt

sig. Der er plads til flere ved henvendelse

til bestyrelsen.

Evt:
a

lntro/ og Klubaften bliver den L4. marts 2016: hertil kom forslag om mere synlig
inddeling i hold - at der bliver lagt ruter op (GeS eller at man skriver hvilke byer man
kører igennem) samt hvor mange km der k6res og med hvilken fart. De første gange
efter intro, skal der være obs på korte ture af hensyn til nye medlemmer.

a

der blev foreslået bestyrelsen at de kunne melde sig ind, derved er der
mulighed for at kunne få et tilskud på kr. L25 pr. medlem som NOE får som medlem
NOE

-

igennem MCC.

a

Aktivitetsudva lget frem lagde a ktiviteter pla n lagt f or 20L6:

o
o

29. marts: skrueaften ved HV Care.
3. april kl. 10.00: Sæson opstart MCC

-

vi cykler en tur og slutter af med

suppe.

o
o
o
o
a

16. + L7. april: Her arrangeres træningsweekend for alle som har lyst.
21. + 22. maj: Weekendtur/træning for damerne hos MCC.

2t.juni: Sommer afslutning.
September: Enkeltstarten

-

dato herfor bliver meldt ud senere.

Toscana: John orienterede om at der bliver arrangeret en træningstur med de to

arrangører for de der skal med til Toscana. John melder dato ud.
a

Grejsdalløbet: Bjarne er tovholder herpå og tanken er at man melder sig på som et
samlet hold (samme distance og start tid).

a

efter introaftenen: kan der bestilles supplerende tøj til sæsonen. Der er dog 9
ugers leveringstid.
På og

Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden
Mejrup, den 31. januar 20L6
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