Referat fra generalforsamling
1/2-2020
i Skagen OK og motion
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Lene, som blev valgt uden modkandidater.
2. Bestyrelsens og udvalgenes beretninger (Tilgængelige på hjemmesiden)
Jan læste sin beretning op. Han redegjorde for de arrangementer som klubben har lavet, og
deltaget i det seneste år. Bland andet Julemarch, Nytårsmarch, Skaw-dysten, Skagen-Milen,
Skagen Maraton, og DGI Vintercup. Alle arrangementer forløb godt, bortset fra tidtagningen
i Skagen Maraton, som volte store problemer pga. servernedbrud i USA.
Jan har valgt ikke at stå for tidtagning på Skagen Maraton i år.
3. Bestyrelsens visioner for det kommende år. ( Tilgængelige på hjemmesiden)
Vi vil arbejde på at skaffe endnu flere medlemmer. Det er planen at oprette et ny
ungdomshold, og et hold for ”Gamle mænd og koner, på rustne cykler.”
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Ronnie læste regnskabet og budgettet op. Igen i år vise regnskabet et solidt overskud.
Der var ingen bemærkninger til hverken regnskab, eller budget.
5. Bestyrelsens meddelelse om kontingent for det kommende år:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2020. 225 kr. pr. halvår, og 450 kr. pr. halvår
familiekontingent.
6. Godkendelse af budget for det kommende år.
Ronnie havde læst budgette op, og der kom ingen indsigelser herom. Da vi ikke har
Skawdyst, og tidtagning på Skagen Maraton, bliver indtægterne mindre i 2020.
7. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen havde foreslået at der skulle vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, og at
bestyrelsen konstituere sig selv efter generalforsamlingen.
Der var ingen, som havde noget at sige hertil.
Ole Fritz havde foreslået at der skulle findes en webmaster, som kunne styrke informationen
til medlemmerne. Dels på hjemmesiden, Facebook og mail.
Pia Carlsen blev valgt til denne opgave. Det er dog medlemmerne og bestyrelsens opgave, at
fodre Pia med stof som skal formidles.
Carsten Siiger foreslog, at det er måske for meget med klubfester 2 weekender i træk, at
julefrokosten blev afholdt efter generalforsamlingen. Ideen blev godkendt af alle.
8. Valg til bestyrelsen (på valg er Jan, Carsten og Finn. Alle villige til genvalg).
Der var ikke andre som ønskede at træde ind i bestyrelsen, og alle blev genvalgt.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen og er herefter således:
Ronnie er formand, Jørgen næstformand, Finn kasser, Carsten sekretær, og Jan menigt
medlem.
9. Valg af 2 suppleanter:
Bodil blev valgt som 1. suppleant, og Henrik som 2. suppleant.
10. Valg af 2 revisorer (på valg er Gitte og Jens-Peter. Begge villige til genvalg).
Begge revisorer blev genvalgt uden modkandidater.
11. Valg af revisorsuppleant
Valget faldt på Søren Bering.
12. Eventuelt.
Her gik debatten livligt. Hvordan skal vi tage mod nye medlemmer? Skal der oprettes et
sporlaug, og hvem skal stå for driften af et sådan sporlaug? Er det Skoven, eller frivillige
som køre MTB ? Torben Holmager ville gerne deltage i et sådant laug.
Lene takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, og meddelte, at nu var der
mad og drikke til de fremmødte medlemmer.
Sekretæren.

