Referat Generalforsamling 2020
Mandag d. 3. februar 2020 kl. 19.00.
Klublokalet.
20 medlemmer deltog til generalforsamlingen.
Fravær fra bestyrelsen: Harald Knudsen


Valg af dirigent.
 Preben blev valgt som dirigent.



Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
 Beretningen blev oplæst af Henning samt godkendt



Forelæggelse samt godkendelse af det reviderede regnskab for 2019.
 Regnskabet for 2019 er gennemgået af Søren og godkendt. Ligeledes er budget for
2020 gennemgået.



Nye tiltag fra bestyrelsen for 2020.
 Eftersom der ikke er den store tilmelding til vores træninger er der fra bestyrelsen
fremlagt forslag om, at der kun vil være én kaptajn.



Fastsættelse af kontingent for 2020.
 Der forslås fortsat samme kontingent som sidste år.



Behandling af indkomne forslag.
 Der er ikke kommet nogle forslag til bestyrelsen.

 Fremlæggelse af budget 2020 til orientering.
Budget for 2020 er gennemgået af Søren. Der var ingen spørgsmål blandt de deltagene
medlemmer.


Valg:
 Valg af formand
 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Henning Kristensen (valgt)
Harald Knudsen (valgt)
Danni Elten (valgt)

Valgt i 2019:
Søren Boysen
Carsten Albertsen


2 Suppleanter



Revisor samt revisorsuppleant.

Michael Gregersen (valgt)
Lars K. Jensen (valgt)
Jørgen Tobiasen (valgt)
Svend Ole Madsen (valgt)

Valg til udvalgene.
 Løbsudvalget.
Udvalget består af: (Alle er valgt)
Henning Kristensen (formand)
Jørgen Tobiasen
Holger G. Dalstrup (udtrådt af Vadehavsløbet)
Lars Klivager Jensen (tilkommet i 2019)
+ 1 medlem af bestyrelsen (SB)



Arrangements/Klublokaleudvalget.
Udvalget består af: (Alle er valgt)
Arne Gram (formand)
Svend Christiansen
John Ewert
+ 1 medlem af bestyrelsen (CA)



Turudvalget. (Alle er valgt. Der er ikke valgt andre ind i udvalget end nævnt)
Udvalget består af:
Torben Skot-Hansen (formand)
Lars Klivager Jensen
Vakant
+ 1 medlem af bestyrelsen (DE)

 Eventuelt.
Der cykles pt fra klubben om lørdagen kl. 10.00.
Torben Skot oplyser, at der pt cykles fra klubben lørdage kl. 10.00 indtil officiel start på
forårssæsonen.
I samarbejde med SGI køres der i vinterhalvåret Gravel. Start oftest fra SGI på Navrevænget
kl. 10.00.

I henhold til vedtægterne skal forslag fra medlemmerne være klubbens formand i hænde
senest søndag d. 19. januar 2020. E-mail: birhen@os.dk

