
Østjysk	  BMX	  klub	  

Referat	  af	  ordinær	  generalforsamling	  	  

Den	  18.	  november	  2013	  

Dagsorden	  :	  

1. Valg	  af	  dirigent	  

2. Aflæggelse	  af	  ledelsens	  beretning	  og	  vision	  for	  fremFden,	  ved	  formanden	  

3. Forlæggelse	  af	  det	  reviderede	  regnskab	  

4. Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  

5. SkriMlig	  afstemning	  om	  forslag	  Fl	  personvalg,	  fremsat	  af	  ledelsen	  

6. Valg	  af	  revisorer	  

7. Eventuelt.	  

!
Valg	  af	  dirigent	  :	  

Torben	  Jønsson,	  inds.llet	  af	  ledelsen,	  blev	  enstemmigt	  valgt.	  Dirigenten	  fastslog,	  at	  generalforsamlingen	  var	  
lovligt	  indkaldt,	  jf.	  foreningens	  vedtægter	  

Ledelsens	  beretning,	  ved	  formanden	  :	  

Beretningen	  er	  vedlagt	  i	  sin	  fulde	  ordlyd.	  

Beretningen	  blev	  godkendt,	  enstemmigt.	  

Forelæggelse	  af	  det	  reviderede	  regnskab,	  ved	  kassereren	  :	  

De	  væsentligste	  ændringer	  i	  forhold	  .l	  foregående	  regnskabsår	  er	  :	  

Fald	  i	  sponsorindtægter,	  som	  primært	  skyldes	  en	  enkelt	  ekstraordinær	  sponsor	  med	  kr.	  30.000	  
sidste	  år.	  

Leje	  af	  maskiner	  i	  forbindelse	  af	  ombygning	  og	  vedligehold	  af	  bane	  

Flere	  deltagere	  i	  trænerkurser	  samt	  priss.gning	  på	  disse.	  

Årets	  resultat	  blev	  kr.	  -‐6.267.	  Kassebeholdning	  og	  indestående	  kr.	  25.150.	  	  

Regnskabet	  blev	  godkendt.	  

Indkomne	  forslag	  :	  



Det	  indkomne	  forslag	  om	  justering	  af	  §	  10	  stk.	  3	  vedr.	  stemmeret,	  blev	  trukket	  af	  forslagss.ller	  og	  kom	  
derfor	  ikke	  .l	  afstemning.	  

!
!
Personvalg	  :	  

Ledelsen	  foreslog	  følgende	  sammensætning	  af	  den	  nye	  ledergruppe	  :	  

Formand	   	   :	   Per	  Poulsen	  

Økonomi	  formand	   :	   GiSe	  Vedsted	  

Ak.vitets	  formand	   :	   Tom	  Kristensen	  

Suppleanter	   	   :	   Jesper	  Kjeldsen	  og	  Anni	  Hunnerup	  

Forslag	  .l	  personvalg	  blev	  vedtaget	  med	  25	  stemmer	  for,	  1	  blank	  og	  1	  ugyldig	  

Valg	  af	  revisorer	  :	  

Ledelsen	  foreslog	  :	  

Torben	  Jønsson	  og	  Claus	  Hvid,	  som	  blev	  valgt.	  26	  stemmer	  for	  og	  1	  blank.	  

Eventuelt	  :	  

Opdatering	  fra	  træner	  teamet	  :	  

Sæsonen	  har	  været	  præget	  af	  såvel	  stor	  ak.vitet,	  som	  stor	  fremgang	  	  -‐	  	  op	  .l	  35	  kører	  pr.	  træningspas,	  
hvilket	  nok	  er	  lige	  i	  overkanten.	  Antallet	  af	  løbskører	  er	  øget	  kraYigt	  og	  vintertræningen	  i	  Hedensted	  Skoles	  
gymnas.ksal	  overrasker	  posi.vt	  med	  30	  deltagere	  pr	  gang.	  Vintertræningen	  i	  Harlev	  vil	  foregå	  7	  gange,	  mod	  
delvis	  egenbetaling.	  Træningen	  i	  Harlev	  deles	  i	  2	  for	  at	  få	  plads	  .l	  alle.	  Flere	  trænere	  skal	  hverves	  og	  
uddannes	  for	  at	  øge	  kapaciteten	  og	  give	  kørerne	  fuld	  udbySe	  af	  træningen.	  

EM	  2014	  i	  Roskilde	  :	  

Teamet	  bag	  EM	  i	  Roskilde	  i	  uge	  28	  2014	  mangler	  frivillige	  .l	  stort	  set	  alt.	  Kontakt	  ledelsen	  for	  info.	  

Stjernevejens	  Skole,	  Elite	  satsning	  :	  

Tom	  og	  Per	  gav	  et	  kort	  referat	  fra	  orienteringsmødet	  om	  Stjernevejens	  Skoles	  spændende	  projekt	  vedr.	  
ovennævnte.	  Yderligere	  informa.on	  forventes	  hen	  over	  vinteren	  

Generalforsamlingen	  takkede	  Christen	  for	  indsatsen	  i	  gennem	  7	  år	  som	  formand	  og	  Vibeke	  for	  indsatsen	  i	  
bestyrelsen.	  

Generalforsamlingen	  afsluSet	  kl.	  21.30	  

Referatet	  er	  taget	  af	  Claus	  Hvid


