Referat af
Stiftende generalforsamling den 23. marts 2017
for etablering af cykelklubben

Team Ishøj Café 60+ Cycling

Dagsorden:
1. Godkendelse af de foreslåede vedtægter
2. Fastsættelse af kontingent
Arbejdsgruppen foreslår DKK 200,- for aktive og DKK 50,- for passive i 2017
3. Valg af bestyrelse
a. Der vælges 1 formand, 1 kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, 2
suppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant
b. Arbejdsgruppen anbefaler, især her i starten, at der primært vælges
bestyrelsesmedlemmer, bosat i Ishøj Kommune
4. Cykeldress – oplæg fra Lennart Thomsen
5. Diverse

Som formand for Arbejdsgruppen bød Erik Libolt velkommen til de fremmødte og
foreslog Søren Lauth som dirigent. Søren Lauth blev enstemmigt valgt.

1. Vedtægter
Der kom tre forslag til Foreningens navn, og efter kort diskussion blev det
enstemmigt besluttet at kalde foreningen
Team Ishøj Café 60+ Cycling.
Der var ingen kommentarer til de øvrige §-er, hvorefter Vedtægterne enstemmigt
blev godkendt.

2. Fastsættelse af kontingent
De foreslåede kontingentbeløb blev godkendt, d.v.s.
Kr. 200,- for aktive medlemmer
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Kr. 50,- for passive medlemmer
Kontingent opkræves umiddelbart efter den stiftende generalforsamling, så snart
kassereren har oprettet en bankkonto i foreningens navn.
Fremover vil kontingentindbetaling forfalde umiddelbart efter den årlige
generalforsamling.

3. Valg af bestyrelse
Følgende poster blev besat:
Bestyrelse:
Esben Skau, formand
Poul Erik Kroll, kasserer
Erik Libolt, bestyrelsesmedlem
Torkil Petersen, bestyrelsesmedlem
Tommy Bengtsen, bestyrelsesmedlem

Suppleanter for bestyrelsen:
Søren Lauth, 1. suppleant
Poul Erik Lintrup, 2. suppleant

Revisor:
Sven Pantmann

Revisorsuppleant:
Palle Stücker

4. Cykeldress
Lennart Thomsen havde lavet et forslag til cykelbluse og -bukser, som kan udformes
i farver efter ønske og godkendelse af bestyrelsen.
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Oplyste priser: kr. 370,- for bluse og kr. 395,- for bukser.
Det ville være ønskeligt at finde nogle sponsorer hertil, men man ønsker ikke
sponsornavne på tøjet.
Det blev besluttet at nedsætte et tøjudvalg, der skal komme med et forslag til
udformning, logo og farver af evt. klubtøj.
Dette Tøjudvalg kom til at bestå af:
Sven-Erik Damm
Lennart Thomsen
Poul Erik Lintrup

5. Diverse
Bestyrelsen vil hurtigst muligt tage kontakt til Ishøj Kommune med henblik på
ansøgning om foreningstilskud samt lån/leje af klublokale. Som dirigent for den
stiftende generalforsamling er Søren Lauth ansvarlig for henvendelse til Ishøj
Kommune med kopi af godkendt referat og Foreningens vedtægter.

Det blev vedtaget, at der skal etableres en hjemmeside i Foreningens navn med
angivelse af kontaktpersoner for evt. nye medlemmer samt vedtægter.
Erik Libolt vil foranledige etablering heraf.
Derudover skal der etableres en lukket Facebook-gruppe, som Erik Livoni vil oprette
og stå som administrator af. Kun medlemmer, som har betalt kontingent kan
oprettes i Gruppen.
Fremover cykles der, som hidtil, tirsdag og torsdag formiddag med udgangspunkt
ved Tennisklubben, indtil eget lokale er fundet.

Der deltog 25 personer i mødet, som alle meldte sig ind i den nye klub:
Finn Stockholm
Erik Livoni
Oluf Dyhr
Erik Libolt
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Tommy Bengtsen
Lennart Thomsen
Jes Tofte Jensen
Bjarne Boje
Sven Pantmann
Hans Sørensen
Lillian Sørensen
Sven-Erik Damm
Esben Skau
Poul Erik Lintrup
Palle Stücker
Kurt Pedersen
Poul Erik Kroll
Jan Friedl
Kurt Larsen
Søren Lauth
Lisbeth Lauth
Flemming Jensen
Torkil Petersen
Lizzi Petersen
Per Emil Olesen

Team Ishøj Café 60+ Cycling er hermed etableret pr.
dags dato, den 23. marts 2017
Som referent: Torkil Petersen
Som dirigent: Søren Lauth

_____________________ Dato: ____________
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