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19.03.2007: Referat af EKSTRAORDINÆR generalforsamling VCK d.
2/5 2007

Punkt 1: Valg af dirigent - Michael Gregersen
Punkt 2: Valg af kasserer – Bestyrelsen foreslog Åse Hansen, som blev valgt med
akklamation
Punkt 3: Eventuelt – Intet
Dirigenten takkede for fremmødet, og lod arrangementet fortsætte med spisning og
foredrag

19.03.2007: Referat af generalforsamling VCK d. 6. februar 2007

1. Valg af dirigent
Michael Gregersen blev valgt som dirigent
2. Bestyrelsen beretning for det forløbne år
Formanden gennemgik årets gang i VCK. Der var meget godt at se
tilbage på og ordet fantastisk blev brugt mange gange om VCK’s
aktiviteter over det forløbne år. >Læs formandens beretning som
PDF fil her<
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Klubbens kasserer fremlagde årets reviderede regnskab. Efter et
par få opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt af
generalforsamlingen.

4. Planer for det kommende år
I 2007 vil VCK arrangere følgende: Fælles deltagelse og tilmelding
til ca. 10 forskellige motionsløb; en MTB cup over 4 afdelinger, en
racer cup over 4 afdelinger; Blåbjergløbet; et MTB DCU-løb; mindst
et foredrag; 2 Harzen ture i maj; en visionsaften for trænere,
udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer; 2 ugentlige træningsaftner på
MTB og racer for både B&U, motions- og licensryttere.
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5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget af
generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelses medlemmer mv.
Jan Rasmussen blev genvalgt som næstformand.
Henrik Lindgaard Møller og Johnny Nielsen blev genvalgt som
bestyrelsessuppleanter.
Claus Jensen blev valgt som revisor.
Der havde ikke været muligt for bestyrelsen at finde en kandidat til
kasserer-posten. Der meldte sig ligeledes ingen på
generalforsamling. Generalforsamlingen gav derfor bestyrelsen
mandat til at finde en kandidat hurtigst muligt, der kan så endeligt
kan vælges på en ekstraordinær generalforsamling.
8. Eventuelt
Priser, leveringstid og kvalitet af klubtøjet blev diskuteret.
Bestyrelsen arbejder videre med sagen.
8. februar 2007 Henrik Lindgaard Møller
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