Ref. Af generalforsamling i MC-Struds den 24. januar 2013.
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1. Valg af dirigent: Birger Nørholm, generalforsamlingen er godkendt.
Valg af protokolfører (referat): Torben Lehmann
2. Bestyrelsens beretning: se vedhæftede.
Johannes fremlage sin beretning, folk lyttede til de vise ord og forsamlingen klappede.
3. Aflæggelse af revideret regnskab:
Per fremlagde regnskabet, Birger overtog som revisor med kommentarer.
Vi diskuterede en passus fra en ref. Fra 2012 omkring kontingent, og om vi skal ha
mulighed for at give kontingentfrihed i en periode….vi tager punktet med under pt.10.
Vi mangler kontrakter mellem SGJ og MCS, og Jens Madsen og MCS.
Torben skaffer en kopi af lejekontrakten fra SGJ.
Johannes kontakter Jens Madsen for den kontrakt.
Birger, som revisor, mangler lidt dokumentation for regningen fra den nye
trøjeleverandør.
Birger ønsker at de tre forhold bringes i orden i løbet af 4 uger. Pga ferier kan det
være lidt problematisk at få det nået inden for de 4 uger.
Når disse punkter er i orden bliver regnskabet godkendt, selve regnskabet er meget
flot og veludført.
4. Fastsættelse af kontingent og indskud: vi holder samme kontingent, og indskud.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg Torben Lehmann (modtager genvalg)
Opstillet: Torben Lehmann, Birger Nørholm, Rud Elbæk, Kjeld Larsen.
Valgt til bestyrelsen er: Rud og Torben med 11 stemmer, Birger fik 12 stemmer.
6. Valg af betyrelsessuppleanter: på valg Rud Elbæk (modtager genvalg,
Kjeld Larsen (modtager genvalg). Bortfalder.
7. Valg af revisor. Uwe modtager valg.
8. Aktiviteter for kommende år:
Der planlægges de sædvanlige 4 fester. Køreture masser. Boksearrangement,
Pokeraften.
Der ligges op til træfbesøg, Birger foreslår Thy-træf,
Hartzen-tur.
Turing-campen
Invitation fra Hotel i Grindsted.
9. Valg af udvalg:
Festudvalg: Asger. Franz, Kjeld, Steve….får genvalg.
Husudvalg: Johannes, CD, Bjerrum … får genvalg.
Køreudvalg: Ole, Tage, Birger, Mus
Webudvalg: Per
10:Indkomne forslag: vedtægter er rettet.
12:Eventuelt:
Steve: ang. træffet i uge 24, forslag om kun at holde træf hver andet år. Måske erstattet
af en sommerfest….festudvalget beslutter.
Tage: Må man ha 2 veste….Ja siger bestyrelsen.
Per: Kasseren har en bøn om at man ikke bare selv tager af kassen ved udlæg, snak med
per inden man tager penge, og få udfyldt en nota.….TAK
Ole: Skal hver mand ha en hylde, eller en kasse, det er vigtigt der er plads til ting og
sager, men der skal også en form for orden og oprydning.

Johannes: Billard, Steve og Johannes har kikket på nyt billardbord, er det noget vi skal
arbejde hen imod, tilbud på 10.000 for et større og bedre bord, med de rigtige huller til
alle former for billard-spil. …..vi venter til vi har penge.
Lydanlæg…Ole fortæller om hvad vi har brug for….Ole og Torben finder det nødvendige.
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