Ordinær generalforsamling den 17.02.11 – referat
Formand Steen Jørgensen bød velkommen
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jan Granquist blev foreslået og valgt.
Referent: Annemette Heller blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Der er var fremmødt 30 medlemmer + bestyrelsen.
2. Formandens beretning v/Steen Jørgensen
Steen afholdt sin beretning, som var lagt på hjemmesiden, hvorfor den ikke blev læst op i sin helhed.
Spørgsmål til beretningen:
Jan Granquist: Medlemsundersøgelsen handlede ensidigt om løb, hvorfor ingen ting om cykel og andre
grene under Trim regi?
Steen: Undersøgelsen var et nyt tiltag, og der skulle findes mange spørgsmål. Al begyndelse er svær, men
det skal nok gøres bedre til næste gang.
Jan Granquist: Body Bike. Kommer der en evaluering? Der har været noget knas.
Steen: Der bliver en evaluering. Der havde været en del problemer i forbindelse med tilmeldingen, som
uheldigvis startede midt i sommerferien. Ole oplyste, at det bliver forbedret. Næste sæson starter
tilmeldingen omkring 1/8 og tidligere medlemmer får fortrin frem for nye deltagere. Så snart lokaletiderne
er på plads, vil tilmelding blive muligt. Trænerbemandingen har heller ikke været optimal. Den første
ansatte træner meldte fra inden starten på body bike gik i gang, men der skulle være styr på trænerstaben
til næste sæson.
.
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2010 til godkendelse
Kasserer Ole Nysom fremlagde regnskabet.
Årets resultat er et overskud på kr. 73.332,-.
Indestående i banken kr. 230.158 og aktiver i alt kr. 241.408,-, og gæld i alt kr. 17.555,-.
Spørgsmål: Ingen
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Behandling af evt. indkomne forslag

Der var indkommet forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 4, b til sålydende:
”Bestyrelsen består af 7-11 personer, inkl. formand og kasserer”. Senest 14 dage efter generalforsamlingen
konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen, formand og kasserer vælges for
2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige
år.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
5. Fremlæggelse af budget for 2011 til godkendelse – herunder fastsættelse af kontingent
Kasserer Ole Nysom fremlagde budgettet.
Spørgsmål til budgettet:
Frank: Har man gjort sig tanke om hvad egenkapitalen skal udvikle sig til, og hvad den skal bruges til?
Steen: Vi arbejder på at få etableret et klubhus. Pris omkring kr. 100.000
Steen: Økonomien er god. Derfor vil vi gerne lave noget for vores medlemmer. Det ville glæder bestyrelsen,
hvis vi kunne lave en base for klubbens medlemmer i form af et klubhus.
Bestyrelsen foreslår, at kontingent fastholdes på kr. 150.
Budgettet blev herefter godkendt.
6. Valg af kasserer for 2 år
På valg er Ole Nysom, som genopstiller.
Der var ikke andre, der stillede op.
Ole Nysom blev valgt som kasserer for 2 år.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
- 4 medlemmer og 2 suppleanter er på valg
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er: Claus Gudmundsson Villig til genvalg
Janni Andersen Villig til genvalg
Niels Kjærgaard Genopstiller ikke

Bestyrelsen indstiller: Torben Kristensen
Jeannett Zola Andersen
Der blev ikke foreslået andre kandidater.

Claus Gudmundsson og Janni Andersen blev enstemmigt genvalgt
Torben Kristensen blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år
Jeannett Zola Andersen blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år
Valg af suppleanter for 1 år
Bestyrelsen indstiller: Michael Markussen som 1. suppleant
Vibeke Mortensen som 2. suppleant
Der blev ikke foreslået andre kandidater.
Michael Markussen blev enstemmigt valgt som 1. suppleant for 1 år
Vibeke Mortensen blev enstemmigt valgt som 2. suppleant for 1 år
8. Valg af revisor og revisorsuppleant begge for 1 år
Valg af revisor
På valg er John Høybye Genopstiller ikke
Bestyrelsen indstiller Michael Hartz.
Der blev ikke foreslået andre kandidater.
Michael Hartz blev valgt som revisor for 1 år.
Valg af revisorsuppleant
På valg er Freddie Flindt-Hansen Villig til genvalg
Der blev ikke foreslået andre kandidater.
Freddie Flindt-Hansen blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.
9. Eventuelt
Per Bo: Er der orden på systemet til betaling af kontingent? Hans personoplysninger var blevet ændret.
Ole: Jeg kan bekræfte, at systemet fungerer tilfredsstillende og er uden fejl.
Allan: Cykelholdet har nogle flotte ens trøjer. Kan løberne ikke også få det, så de bliver synlige på samme
måde ved løb?
Steen: Jeg ville ønske, at løberne ville stille op med klubtøj, så man kan se, at de kommer fra Greve Trim. 1.
holdet har besluttet at ville stille op med klubtrøjen, til vores eget løb i april.
Allan: Jeg synes det er synd, at vi ikke løber i ens bluser.
Freddie: Kunne klubblusen ikke blive lidt mere interessant? Mere interessant tekst på ryggen f.eks.
Steen: Der skal helst være mulighed for at holde den samme linje i flere år. New Line har i år ændret på
selve designet. Så det er ikke altid så let.
Ole Kollerup: Hvorfor er der ikke sponsornavn på løbetøjet?

Jan Granquist: Der er en anden tradition hos cykelryttere med reklamer på tøjet, end for løbere.
Ole Kollerup: Det kunne være, at sponsorreklamer på tøjet kunne nedsætte prisen på løbetøjet.
Steen: Der er meget forskellig holdning til, om der skal være reklame på tøjet eller ej.
Steen: Takkede John Høybye for sit hverv som revisor.
Niels blev også takket for sin indsats for hans bestyrelsesarbejde.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Som sædvanligt var det en god og nem generalforsamling.
Steen Jørgensen takkede for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.40.

