Referat fra generalforsamlingen den 27.02.2014
Bestyrelsen: komplet
Fremmødte: 29 medlemmer +fuldmagt: 1 fra Lene Elsgaard
I alt 40
1) Dirigent : Jan G
Referent : Bente Nielsen
Jan fortalte om de juridiske forhold, vedr. indkaldelsen, afstemning. Og konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Stemmetællere: Per Bo og Kjeld Haick
2) Formandens beretning
Spørgsmål: Klaus Olsen-Mistede vi ikke sponsor til medaljer
Svar: Jo, desværre men vi arbejder på at skaffe nye. I dag har vi en delvis sponsor, der giver noget af
beløbet.
Spørgsmål: Jan G – er der også rabat i Sportigan på cykeltøj
Svar: Ja, det er gældende for alt Craft tøj
Beretning - Godkendt
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2013 – Ole
Spørgsmål: Michael – Hvorfor har vi så meget tøj på lager?
Svar: Steen - Forventningerne til salget af klubtøjet var for store. Vi gør hvad vi kan for at få solgt resten.
Spørgsmål: René – Kvaliteten var ikke for god, hvad har i gjort ved det.
Svar: Steen – Det har ikke kostet os noget at få udbedret de fejl der har været sendt ind.
Spørgsmål: Lis - Er der planer for hvad GT vil bruge pengene til.
Svar: Steen – Vi arbejder på at få et lokale/klubhus til GT i forbindelsen med ombygning af idrætscentret.
Steen – En af årsagerne til overskuddet er at der arbejdes ihærdigt i bestyrelsen for at afholde løbene, og vi
frygter at der kan komme smalle tider, da der udbydes mange løb rundt omkring
4) Behandling af indkommende forslag
ad. pkt. 2 og 3 Forslag:
Hej Steen, ifm. generalforsamlingen den 27. feb. då. vil jeg frem sætte flg. forslag: Juniorer (ikke fyldt 18) og
pensionister (fyldt 65) får kontingentnedsættelse svarende til 50% af norm.kontingent.
I lighed med praksis i andre foreninger/sportsklubber er helt normalt og
rimeligt at de yngste og de ældste medlemmer tilgodeses økonomisk.
Venlig hilsen Teddy Pedersen.
Klaus O.: Mener ikke at der er årsag til at differenceret (dif.) kontingent .
René: Mener ikke at der er årsag til dif. Kontingent. Da det på ikke vil dække de udgifter GT har pr. medlem.
John H. :Mener ikke at der er årsag til dif., da det er en betaling pr. år og ikke pr. mdr.
Michael M.: Forslag hvis vi vil dif. kunne det være de unge under 18, kan deltage gratis
Kurt: Hvor mange juniorer har vi – Ole svar vi har ca. 23 under 18, 128 over 67
Steen: Vi er ikke indstillet til dif. Beløb fra medlemmerne
Lis: Er der ikke støtte fra kommunen for unge under 25 – Ole: nej der er til dem under 18
Hanne C: Mener ikke at der skal dif. Da der gøres et stort frivilligt arbejde og at det vil være et større

arbejde også at skulle arbejde med dif. Kontingent.
Lene: I Sparta betaler man 500 i kvartalet, blot til sammenligning
Kirsten: I Sparta dækker det alt hvad de deltager i, løb, spinning osv.
Afstemnig : For 3 stk – imod 37

5) Budget for 2014 – fastlæggelse af kontingent: Godkendt
Uændret kontingent 200 kr.
6) Valg af formand 2 år:
Steen Jørgensen genopstiller - Valgt
7) valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
På valg til bestyrelsen 2 år, genopstiller:
Jette Rasmusssen - valgt
Annemette Heller - valgt
Bente Nielsen - valgt
Henrik Berthelsen - valgt
På valg til bestyrelsen og genopstiller ikke:
Janni Andersen og Henrik Lund stopper midt i valgperioden derfor skal der vælges 2 nye
bestyrelsesmedlemmer for et år
Bestyrelsen udvides med 1 til 11
Opstiller til bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår: vælges for 1 år
Michael Markussen – er suppleant og træder ind i bestyrelsen.
Klaus Olsen - valgt
Bestyrelsen foreslår: - vælges for 2 år
Thomas Elsgaard – valgt
2 suppleanter til bestyrelsen skal vælges: for 1 år
1. Rene B. Hansen - valgt
2. Olav Brusen Barsøe – valgt ( via fuldmagt)
ad. pkt. 8 valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Michael Hartz valgt
Revisorsuppleant: Freddie Flindt Hansen valgt
Formanden ønsker ordet – for afslutning af mødet
8) Evt.
Torben fortalte lidt vedr. VM i ½ maraton i København, socialt arrangement og tilmelding som hepperer,
følg udviklingen på Trims hjemmeside.

