
Referat fra GF 26.2.2015 

Bestyrelsen: komplet 

Fremmødte: 47 medlemmer, 2 fuldmagter Jesper og Lene O.(suppleanter) 

I alt 49 

  

1)     

Valg af dirigent: Jan G  

Valg af referent: Bente Nielsen 

  

Jan fortalte om de juridiske forhold, vedr. indkaldelsen, afstemning. Og konstaterede at 

generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

Stemmetællere: Lene P. Kirsten M. 

  

2)     

Formandens beretning  

Spørgsmål: ingen 

Beretning - Godkendt 

  

3)     

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2014 

– Ole 

Spørgsmål: Sven Erik A. 

   

– Meget stor egenkapital, hvorfor det? 

Svar: Ole - 

   

Vi har i nogle år sparet sammen til klubhus, der nu har ændret status. Trods egenkapital er vi stadig sårbare 

hvis der opstår underskud flere løb i rap. 

Jan: Trænerudgiften er meget stor, hvor mange er der? 

Steen: Omkring 70 trænerer 



Regnskab godkendt 

  

4)     

Behandling af indkommende forslag 

Ingen 

         

                              

5)     

 Fremlæggelse af budget for 2015, til godkendelse 

Herunder fastsættelse af kontingent, uændret kr. 200,- 

40 års jubilæum i 2015 er der afsat kr. 30.000.- 

Carsten: Er det ikke noget rod med de 30.000, der ikke er sat af i budgettet. Altså en omkostning der ikke er 

budgetteret. 

Ole, Steen: Korrekt men det er ment som en udgift Trim vil sætte af til fest. 

Sven Erik A.: Kan tøjsalget ikke deles bedre op, det ser ud til at det giver underskud, og er ikke retvisende. 

Ole: Vi afskriver med det samme, og vi har et meget stort lager. 

Budget - Godkendt 

  

6)     

 Valg af formand 1 år:  

Steen fratræder som formand, midt i en valgperiode, og Claus G. vælges for 1 år. 

             

Steen forstætter som medlem af bestyrelsen. 

             

Godkendt 

                       

7)     

Valg af kasserer for 2 år – 

Ole genopstiller - valgt 

  



8)     

Valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen 

  

9)     

Valg af revisor og 2 revisorsuppleanter, alle for 1 år. 

  

  

På valg til bestyrelsen 2 år, genopstiller: 

Klaus Olsen -Valgt 

  

  

På valg til bestyrelsen og genopstiller ikke: 

  

Michael Markussen 

Torben Kristensen 

  

  

  

  

Opstiller til bestyrelsen: 

  

Bestyrelsen foreslår: - vælges for 2 år 

  

Britta Lange - valgt 

Helle – valgt 

  

  

2 suppleanter til bestyrelsen skal vælges: for 1 år 

  

1. Jesper Ritsmer Stormholt, Cykel - valgt 



2. Lene Olesen, Rulle– valgt  

  

  

  

  

  

ad. pkt. 9 valg af revisor og revisorsuppleant 

  

Revisor: Michael Hartz valgt  

                                         

Revisorsuppleant: Freddie Flindt Hansen valgt 

  

Formanden ønsker ordet – for afslutning af mødet 

  

  

10. Eventuelt 

  

Jan vil meget gerne takke Steen for et godt og tæt samarbejde igennem årene. 

  

Claus gav et tilbageblik i Trim, med emner omkring defekte cykler, og klubhus – skurvogne, de forskellige 

løb og kort om deres udvikling. 2008 50 deltager, 2014 953 deltager, trænertøj, ure, klubtøj. Et tak for tiden 

som formand.  

Ole gav et tilbageblik på samarbejdet med Steen. 2006 gik Ole og Steen i gang med at flytte GT fra en 

græsrodsbevægelse, til en klub med kontingent. Den store arbejdsindsats bliver svær at erstatte og 

efterkomme. Steen fik en vinkurv, Dorte som medhjælpende hustru fik selvfølgelig også en vinkurv. 

  

Steen takkede af, og takkede Claus for indtrædelsen som formand. De indgående og afgående bestyrelses 

medlemmer takkes. Samt en tak til Jan for dirigent rollen. 

 


