Generalforsamling i Mejrup Cykel Club - 2022

Referat af Generalforsamling Mejrup Cykel Club
søndag den 27. februar 2022 kl. 10.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent/Referent
- Bestyrelsen forslog Øjvind Lauridsen som dirigent, og han blev valgt.
Referent: Mona Brink Uhre.
Der var i alt 28 fremmødte.

2. Formandens beretning
- Formand Gregers Lund var forhindret på grund af covid-19, så Per Knudsen fremlagde
beretningen for sæson 2021.
Beretningen er vedhæftet som bilag.

3. Forelæggelse af regnskab for 2021
- Per Knudsen præsenterede og gennemgik regnskabet for 2021.
- Regnskabet blev godkendt af alle fremmødte.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år og godkendelse heraf
- Budgetforslaget for 2022 blev gennemgået
- Budgettet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent
- Bestyrelsen fremlagde forslag om at fastholde kontingent på Kr. 400.
- Kontingentet blev godkendt.
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6. Behandling af indkomne forslag:
▪ Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 13. februar 2022
- Forslag om vedtægtsændringer i forbindelse med Generalforsamling
- Bilag er vedhæftet.

7. Valg af bestyrelse
På valg:
▪ Jesper M. (modtager ikke genvalg)
▪ Jesper J. (modtager ikke genvalg)
▪ Kirsten (modtager genvalg)
-

Jesper Mortensen og Jesper Jespersen var på valg, og ønskede ikke genvalg.

-

Bestyrelsen foreslog Steffen Nygaard og Erik Rasmussen.
Der var ikke andre forslag, og de blev begge valgt ind.
.
Kirsten Christensen ønskede genvalg, og blev genvalgt.
Der blev sagt tak for årene til de to afgåede bestyrelsesmedlemmer.

-

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
- Suppleant: Henrik Breum

9. Evt.
- Forslag fra Ole i sponsorudvalget om at finde en dato til sponsorarrangement, hvor vi
tager rundt og besøger nogle af vores sponsorer.
- Der blev forslået d.30. april.
-

Michael Drost fortalte om arbejdet i det nye sponsorudvalg.
Der er lavet aftaler med sponsorer for den næste 3 års periode.
Tøjleverandør bliver Ale, gennem cykler.dk/cykelmads, som også gerne arrangerer
Klubaftner, skrueaftner mm. og tilbud til klubbens medlemmer.
Arbejde med design af tøjet er så småt gået i gang.
Per opfordrede til at lave opslag på klubbens Facebook side, hvis man vil have selskab på
en cykeltur udenfor normal træningstid.
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-

Jørgen Espersen orienterede om seniorholdet, som fortsat kører onsdag formiddag, og
han opfordrede til en træningsdag mere om mandagen.
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