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Referat fra Generalforsamling den 25/02 -14. 

1. Valg af dirigent , 2 stemmetællere og referent. Valg af dirigent: Martin Ray Klindtworth 
    Valg af stemmetællere: Børge Refsgaard og Klavs 
    Harby    
    Valg af referent: Lars Christoffersen 

2. Formandens beretning.   
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Bilag 1Regnskabet blev godkendt.  
4. Forelæggelse af budget for det kommende år, Budget 2014. budgettet blev godkendt. 

 herunder fastsættelse af kontingent Bilag 2 Kontingent for 2014/15. Fastholdt kr. 300,- 
    /kvartal. Juniorer halv pris. 

5. Forslag fra bestyrelsen.   Ændringerne blev godkendt. 
5.1. ændring af § 2 Stk. 3 Fra Medlemmerne har ret til: At deltage i foreningens  

    kurser, byggeprogrammer og kørsel. (Gælder dog  
    ikke for passive medlemmer).  
   Til Medlemmerne har ret til: At deltage i foreningens  
    kurser, byggeprogrammer og kørsel. (Gælder dog  
    ikke for støtte medlemmer). 

5.2. ændring af § 3 Stk. 2 Fra Hvert medlem har én stemme (Gælder dog ikke  
    for passive medlemmer). Der kan ikke stemmes 
     ved fuldmagt.   
   Til  Hvert medlem har én stemme (Gælder dog ikke  
    for støtte medlemmer). Der kan ikke stemmes 
     ved fuldmagt. 

5.3. ændring af  § 7 Stk. 1 Fra Kontingent fastsættes på generalforsamling,  
    passive og juniorer er ½ pris.  
   Til Kontingent fastsættes på generalforsamling,  
    støtte og juniorer er ½ pris. 

6. Indkomne forslag.    Tilføjelsen blev godkendt. 
6.1. Tilføjelse til vores vedtægter § 8 stk. 4 Sponsorater som er registreret som foreningens 

     ejendom, kan ikke forlanges udleveret. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

7.1. Til bestyrelsen   Preben Niels Hansen, Bent Simonsen og Johnny 
    Bekker. 

7.2. Som suppleanter   Klaus Harby og Børge Refsgaard.  
8. Valg af revisor og revisor suppleant.  

8.1. Som revisor   Tommi Ancher Andersen. 
8.2. Som revisor suppleant  Jürgen Martin Zühlke. 

Evt.    Under eventurelt var der en livlig debat, bl.a. om  
    hvorledes vi får flere medlemmer.  
    Der blev forelagt forslag til en hvervebrochure af  
    Lars Christoffersen, som blev besluttet at arbejde 
    videre med.    
    Lars fremlagde beretning om, hvorledes 
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    sponsorsituatioen står p.t.  
    Kim meddelte, at han havde tegnet nye sponsorer 
    for i alt kr. 4000,-   
    Preben forelagde en husorden, som blev  
    ophængt på opslagstavlen. 

 

Efter dirigenten havde sluttet af og takket for god ro og orden, var der kaffe og kage, som Margit 
Bekker haavde sørget for (mums). 
 
Senere samledes bestyrelsen for at konstituere sig, hvilket udmundede i flg. poster: 

Formand: Preben Niels Hansen 
Næstformand og baneansvarlig: Bent Simonsen 
Kasserer og indkøbsanvarlig: Kim Christensen 
Sekretær: Johnny Bekker 
Sponsoransvarlig: Lars Christoffersen 

 
Klubben tegnes af formanden og kassereren, hos hvem alle indkøb SKAL godkendes inden. 
 
 
Referent, Lars Christoffersen 


