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Referat fra Generalforsamling den 20. februar ZA2O.
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Finn Stokholm blev valgt som dirigent, og konstaterede efterfølgende, at Generalforsamlingen var
indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
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Referent og stemmetællere

Torkil Petersen blev valgt som referent og som stemmetæller.
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F'rernlæggelse af bestyrelsens beretning

til godkendelse.

Bestyrelsens beretning blev udsendt iforbindelse med indkaldelse til Generalforsamlingen.
Denne blev ikke læst op her, men vores formand Peter Møller nævnte bl. a.
Lokalesituation: Vi skalforvente at blive flyttet til Brohuset, da det er planen at samle alle frivillige
foreninger her, men formentlig tidligst om et par år.
Vi skal forsøge at holde fast i vores sociale relationer i klubben - vi er'lshøj mester' heri.
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Tøjsituationen blev ligeledes kort omtalt her. Erik Libolt, vores tøjformand, forventer at løse
denne problematik her i vinter/foråret. Har man stadig tøj-klager bedes disse meddelt Erik, der så
tager dem op igen med Danish Bike.
Der mangler af og til en kaptajn til et hold, især her i vintertiden. Skulle nogen være interesseret i
en 'uddannelse' som Kaptajn, bedes man melde sig til bestyrelsen.

Fremlæggelse af regnskab for det forløbne ån til godkendelse.

Poul Erik Kroll gennemgik regnskabet for 2019, der udviste et overskud på DKK 5.181.
Der var efterfølgende ingen kommentarer hertil, og regnskabet blev godkendt med akklamation.
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Fremlaeggeise af budget

til godkendelse, herunder fastsættelse af

kontingent og gebyrer.
Poul Erik Kroll gennemgik ligeledes budget for 2O2O udvisende et underskud på DKK 2.300,00. Vi har pr.
3t.t2.2079 en beholdning på godt DKK 21.000,00, og der forventes ikke at være behov for større
bankbeholdning, snarere tværtimod.
Det blev vedtaget, at kontingentet skal være uændretfor 202O, dvs. DKK 300,00 for aktive medlemmer og
DKK 100,00 for passive medlemmer.
lngen kommentarertil budgettet, som blev godkendt med akklamation.
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Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.
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Valg af formand.

Peter Møller ønskede ikke genvalg, bestyrelsen foreslog i stedet Esben Skau som ny formand.
Esben blev valgt med akklamation.
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Valg af

1-

besfyrelsesrnedlern for 2 år.

Vores næstformand Tommy Bengtsen (fraværende) ønskede ikke genvalg
Bestyrelsen foreslog Pia Olsen, og hun blev valgt med akklamation.
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Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Følgende blev begge valgt med akklamation:
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Liss Schmidt

Finn Stokholm

Valg af revisor

Sven Pantmann blev genvalgt med akklamation
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Valg af 1 revisor suppleant

Gurli Libolt blev valgt med akklamation
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Eventuelt

Vedr. Klubtøj:
Erik Libolt (vores tØjudvalgs-formand) ønsker tilbagemelding fra de medlemmer, der har fået repareret
deres tØj. Er man tilfreds med reparationen, eller skal der atter klages?
. Mogens Hansen har fået en brugt trøje tilbage, som ikke var den han indleverede?
r Erik Libolt har fået trØje tilbage med tilklæbede striber!

Søren Lauth rettede en stor tak

til bestyrelse og hjælpere for det forløbne år.

Poul Erik Kroll takkede Peter Møller for hans tid som formand; dejligt han kunne tiltræde, da vi havde
behov derfor, og overrakte Peter et par flasker som tak.

Jytte Arnel takkede for den meget flotte modtagelse, hun har fået i klubben. Samtidig roste hun også den
disciplin, vifors6ger at holde på vores cykelture!

for livet i lshøj, der afuikles ved lshøj ldrætscenter den 22. - 23. august
2020. Der blev også uddelt foldere herom.
Det er en begivenhed, der sætter focus på nuværende og tidligere kræft-patienter, og som også har som
formål at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse.
Vi håber, at der mindst bliver eet hold fra Cafd 60+, der vil deltage heri, og vi ser gerne flere hold her.
Vi forventer, inden for en uge eller 2 fra dags dato, at kunne informere mere herom, bl.a. om holdnavn.
Det koster DKK 100,00 at deltage på et hold, og har man mulighed for at finde sponsorer til
begivenheden, vil der blive sat stor pris herpå. AL overskud går til Kræftens Bekæmpelse.
Man tilmelder sig Stafet for Livet i ishøj via hjemmesiden www.stafetforlivet.dk.
Ønsker man at bidrage til denne begivenhed med mere end på selve dagen, kan man også gå ind på
Pia Olsen slog et slag for Stafet

www.frivillig.dk. hvor man kan melde sig til at deltage i forberedelse af eventen.
Har du spørgsmåltil denne begivenhed kan du kontakte
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Pia Olsen
Poul Erik Kroll
Torkil Petersen

lshøj, den 20. februar 2020

TorkilPetersen
Dirigent: Finn Stokholm

Side 3

