Generalforsamling CC 95 Herfølge
Dato: Mandag 01/02 2016 KL 19:30 i Herfølge Hallerne
Tilstede: 52 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse
1. Valg af dirigent
Leo Støchkel (revisor) blev valgt
1. Valg af referent
René Walther
2. Formandens beretning
Formanden bød velkommen til alle og orienterede kort omkring at vi i 2015 sæson slap
for dødsfald. Vi havde desværre flere alvorlige styrt, ingen nævnt, ingen glemt, men
Flemming tog måske den kedelige rekord-.
Formanden berettede endvidere om medlemsfremgang i året der gik. 14-20 personer
er registreret som nye medlemmer, hvilket svarer til en rotation på ca. 10%
og vi er pt nu oppe på i alt 160 medlemmer
Denne fremgang kan måske skyldes at vi altid har godt vejr på vores åbent hus
arrangement og vi er altid velsignet med godt fremmødeFormanden fortalte også at han af private årsager ikke følte at have tiden til at passe
noget af bestyrelses arbejdet, hvilket har forårsaget at nogle punkter stadig hænger i
nødbremsen, så som arbejdet omkring nye sponsorer samt førstehjælpskurset som var
berammet til at blive afholdt i 2015, men som nu skubbes til 2016. Formanden roste
herfor bestyrelsen som har trådt til i hans fravær, og stort cadeau for det sammenhold
den udviste.
Der blev også nævnt at Torsten senere under EVENTUELT vil bringe en seance på
banen som skal afholdes på en klubaften (d.15/03) omkring holdstruktur, køremønster
etc, men vi bliver lidt bedre til dette år for år, men der mangler stadig en del, hvorfor
vigtigt at vi støtter op omkring dette tiltag/arrangement
Vi er ved at vokse ud af klubhuset. Vi er blevet flere og det kniber med pladsen. Vi
arbejder på en løsning på dette problem. Klubhuset er ejet af kommunen, så de skal
inddrages i dette. En mulighed kan bla være at Herfølgehallen arbejder på en ny hal
hvor vi kunne søge om lokaler, men uanset hvad skal vi tænke fremad.
Så er vingave politik ændret (ikke fjernet), ligesom ”ægtefælle” rabat til kontingent
bortfalder.
Endnu engang stort tak til onsdagsholdet for deres arbejde omkring klubhuset og stort
tak til Søren Thomsen for skilte på hegn der skal bidrage til det skal blive lettere at finde
det hold der skal køres med.

Beretning godkendt!

3. Kasseren fremlægger revideret regnskab for 2015 samt budget for 2016
Hjemmeside projektet er nu afsluttet, og klubmodulet er nu fuldt integreret, hvilket letter,
indbetaling af kontingent og bogføring meget.
Regnskabssystemet kører
On-line betalinger foretrækkes (via hjemmesiden) – Huske evt at opdatere med nyt
betalingskort, og kontingent trækkes automatisk (d. 01/03)
Nyhedsbreve udsendes regelmæssigt, og Facebook gruppen står for en del af
nyhedsformidlingen
Vi medlemmer får en del for vores kontingent:
- tilskud til løb (primært til 3 lokale løb)
- tilskud til julefrokost og mad til samkørsels arrangementer (overgangsløb etc)
- gratis kaffe
- mad til generalforsamlingen
Ja faktisk får det medlem der udnytter ovennævnte i alt svarende til en værdi af dkk 492
retur, så det må siges at være en god ”forretning”
Kasseren opfordrede til at den store succes omkring vores engagement og hjælp til
KCM i forbindelse med afholdelse af TØSERUNDEN, gentages i år, hvor vi stiller ca 5
”mekanikere” til rådighed, der udover at få kørepenge for deres medvirken, giver vores
klub et pænt tilskud ca kr 3500. Ser ud til vi nærmest kommer til at træde hinanden over
tæerne for at komme i betragtning, da efter Møffe’s beretning lød til det havde været en
fantastisk dag, at kunne hjælpe SÅ mange kvinder i nød på bare én dag ☺
Sponsorater blev berørt igen og flere stillede spørgsmål til vores regler omkring logo og
reklamer på tøjet da man mener at denne regel må bøjes for at lokke flere sponsorer til
og dialogen fortsætter under eventuelt, ligesom formanden greb lejligheden til at
opfordre/udfordre medlemmerne til at medvirke til dette arbejde omkring nye sponsorer.
Stor ros til Torsten for hans fyldest gørende redegørelse for regnskab og budget.
Der henvises i øvrigt til det udleverede regnskab.
Regnskab og budget enstemmigt godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag (Herunder nye vedtægter)
Ingen indkomne forslag.
Nye korrigerede vedtægter blev fremlagt.
Få ændringer består primært i :
- ordstilling kommer til at fremstå nutidigt,
- giver revisorer ret til flere uanmeldte besøg
- Formanden har kun 1 stemme, hvilket giver bedre demokrati og mere moden
beslutningproces. (flad struktur)
Ændringer vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent
Der blev foreslået en lille forhøjelse af kontingent fra kr 300 til kr 350
Efter lille debat hvor ytringer og diskussion for og imod denne stigning, argumenterede
formanden og kasseren bla vigtigheden for denne stigning skal bidrage til at vores
egenkapital kommer til at vokse over de næste år, så set i lyset af udfordringerne vi evt
kan imødese omkring nye lokaler, eller udbedring af eksisterende (ny pavillion ?) så
bunder det i et ønske om rettidig omhu, idet vi som bestyrelse må agere med fremtid for
øje da vi kan være uden indflydelse for dette problem.
Til denne debat nævnte Thor at det måske kunne være en mulighed at opstille evt nye
pavillioner ude ved jagtforeningen. Dette gode indlæg følger der naturligvis op på.
Imod forhøjelse af kontingent stemte 2 medlemmer, forslaget derfor vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
- Peter Christensen (formand - modtager genvalg)
- Christian Dam (modtager ikke genvalg)
- Johnny ”Møffe” Johannessen (modtager ikke genvalg)
- Gorm J. Siiger (modtager genvalg)
- Jesper Mott (modtager genvalg)
- Tine Jensen (modtager genvalg)

Peter blev enstemmigt genvalgt som formand, da ingen modkandidater, og alle
bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt..
Bestyrelsen havde foreslået/fået tilsagn fra følgende medlemmer til bestyrelsen
- Martin Carlsen
- Claus Butty
- Hans Jørgen Knudsen
De blev alle stemt ind i bestyrelsen, som i 2016 nu består af 11 medlemmer.

7. Valg af revisor:
Mogens Fruergaard og Leo blev genvalgt.

08. Eventuelt
Her fik vi endnu dialog/diskussion omkring sponsorater, og hvilke tiltag kan gøres for at
tiltrække nye sponsorer, og udover at arbejdet omkring den tiltænkte sponsor tavle i
klubhus skal realiseres, kom der flere idéer, bla om Streamers på biler kan være en
mulighed, men formanden indvilgede i at forhøre sig hos vores tøjleverandør hvad et
par evt. ekstra reklamer på jersey vil koste, og der blev lagt op til om nogle ville tage
teten eller gå i brechen for oprettelse af et sponsor udvalg hos medlemmerne, men indtil
videre summes der lidt, og forslag imødeses gerne, hvorledes vi kan komme videre
med dette emne.
Torsten slog derefter et slag for næste arrangement i forbindelse med klubaften d.
15/03 hvor det er tanken vi bl.a. skal tale/bearbejde sikkerhed, køremønster,
holdstruktur og ikke mindst hvordan vi kan få flere til tage ansvar på de enkelte hold
enten som kaptajn eller løjtnant, eller bare hjælpe til, sørge for ingen tabes undervejs
etc etc , eller hjælp til GPSies (ruteplanlægning) da man ikke kan forvente at det er den
samme der fungerer som holdleder/kaptajn igennem hele sæsonen, hvorfor bedre og
lettere for alle, hvis der er flere der kan dele opgaverne imellem sig.
Der opfordres til at alle deltager, eller så mange som overhovedet muligt, da det kan
have indflydelse på hvorledes vi skal køre på holdene i fremtiden.
Der vil blive serveret sandwich og drikkelse til dette arrangement (sponseret af ”kaffekassen” )
Formanden uddelte vin til afgående bestyrelsesmedlemmer, Johnny og Christian
Leo fik også en flaske for at holde god orden som dirigent.
.
RW 02-02-2016

