Referat af MC Struds generalforsamling den 29. januar 2015
pt.1

Torben blev valgt som ordstyre og referent.

pt.2

Formanden, fremlagde sin beretning, hvor der blev nævnt lidt om overskud, økonomi og det
gode omdømme. Johannes var utilfreds med den interne del i klubben og mente vi kørte
efter princippet ” det er der nok en anden der gør”, Johannes ønsker ikke at være formand i
næste bestyrelsesperiode og udtræder af bestyrelsen efter næste generalforsamling.

pt.3

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som så fantastisk ud, vi har gjort det rigtig
godt til de arrangementer vi har haft og vi er selv gode til at købe på klubaftener. Vi skal
selvfølgelig blive ved med at holde et godt øje til udgiftssiden.
Per bad os forsøge at undgå de små sedler i kassen...enten fordi man skylder eller fordi man
har noget tilgode...hvis man skylder så har vi nu mobilpay...og hvis man har penge tilgode,
så kontakt lige Per så kan han også overføre via mobilpay.
Regnskabet godkendt med klapsalver ;-)

pt.4

Vi forstætter med den eksisterende kontingent og indskud..ingen grund til stigninger.

pt.5

Der blev valgt en ny bestyrelse i MC Struds, den nye bestyrelse, som konstituere sig selv
ved næste bestyrelsesmøde består af:
Johannes
Birger
Per
Claus
Carsten CD
Afgående bestyrelsesmedlemmer takkes for indsatsen Rud og Torben.

pt.6

Lars Jørgensen fortsætter som revisor, ingen modkandidater.

pt.7

Følgende arrangementer betegnes som planlagte til sæsonen 2015:
SkærTorsdag med fest
Tour De Vestkysten
Cykel ind med fest
Julefrokosten
Derudover vil der blive arrangeret forskellige ting, så som: Poolfinalen, Bokseaften,
Mandeaften, div køreture og husforbedrings-arrangementer.

pt.8

Festudvalg: Frands
Tage
Asger
Steve
Kjeld..?
Lars = barudvalg

Turudvalg:

Ole
Jannick
Morten

Husudvalg: Michael
CD
Johannes
Webudvalg: Per
John Randeris

pt.9

Facebook:

Torben

Trøjer:

Tage

Grafik:

Torben

Ingen indkomne forslag, så den kom vi hurtigt igennem

pt.10 Eventuelt:
Der kom et forslag om at vi fik fat i nogle fladskærme og hang dem op rundt i klubben, med
kaminild på skærmen når der var fest...vedtaget, vi har 2 skærme nu og får vi en dag tilbudt
en mere billig så tager vi den ;-)
Facebook udvalget blev gjort opmærksom på at medlemmerne IKKE kunne indsætte
billeder eller tekster på FB-siden, det er nu blevet rettet...alle medlemmer er blevet
redaktører på hjemmesiden, så bare skriv løs – men husk når i skriver på FB-siden så
repræsentere vi MC Struds, og hvad det indebærer.
CD forslog at vi skulle projektere året via en funktionsplan a la Open Air's, en god ide, som
forsamlingen lagde op til den nye bestyrelse at kikke på.
Der var forslag om at ”the wall of Shame” skulle fixes lidt op, så det så ud som vi var stolte
af at være på den tavle.
Webudvalget blev bedt om at kikke på billederne på hjemmesiden, og fjerne de billeder hvor
vi er lidt for tæt på grupperinger vi ikke ønsker at være tætte med...og for fremtiden, når vi
selv aflevere fotos til hjemmesiden, så gør vi selv den sortering, så det vi aflevere til
webdrengene er som en Struds vil ha det.
Mødet blev afholdt i en god tone og med dejlig mad inden, tak for god ro og orden.

Ref. Torben Lehmann 29/1-15

