Referat fra generalforsamling i Grenå Cykel Club
Onsdag den 26 februar 2019 i Grenaa Idræts Center
Der var mødt 23 medlemmer op til årets generalforsamling

Dagsorden
1. Valg af dirigent + referent
2. Formandens beretning for 2018
3. Fremlæggelse af det reviderede
regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg formand (ulige år)

7. Valg af kasserer (lige år)
8. Valg af 5
bestyrelsesmedlemmer
a. Børn/unge udvalg (ulige år)
b. Landevejsudvalg (lige år)
c. MTB udvalg (ulige år)
d. Sponsorudvalg (lige år)

e. PR/formidlingsudvalg (ulige
år)

Referat
Peter Cristensen blev valgt til dirigent
Referent Jens Erik Jakobsen
Ingen kommentarer til formandens beretning
Claus Pedersen fremlagde regnskabet for 2018
Der var et par bemærkninger til regnskabet
Regnskabet blev godkendt
Bestyrelsen forslag til kontingent uændret.
Det blev diskuteret om kontingentet skulle hæves eller
forblive uændret. Resultat blev uændret kontingent
Ingen forslag indkommet
Ole fremlagde lidt om arbejdet med frivillighed i samarbejde
med DGI. Målet var at få defineret formandens opgaver. Ole
lagde op til at tage posten som formand. Forudsat andre
overtager hans nuværende opgave som formand for
landevejsudvalg.
Ole Poulsen blev valgt som ny formand for Grenaa Cykle Club
Nuværende kasserer Claus Pedersen
Betinna Hansen blev genvalgt som formand for Børn/unge
Nuværende Ole Poulsen. Lisbeth Ginnerup blev valgt som ny
formand for landevejsudvalget.
Jens Erik Jakobsen blev genvalgt som formand for MTB
Nuværende Cristian Gøttche og Jens Sørensen. Der skal findes
nye personer da Jens Sørensen ikke ønsker at fortsætte.
Cristian Gøttche er ikke aktiv i udvalget mere.
Jens Sørensen fortalte lidt om hvad der der ligger i opgaven.
med sponsorarbejdet.
Henning Nørskov blev valgt ind i sponsorudvalgt.
Nuværende formand er Palle Pop. Palle ønsker ikke genvalg
men har selv fundet en afløser (Carsten Dahl Cristensen)
Carsten vil stå for den praktiske del med opdatering af
klubbens hjemmeside.

Nete Budtz blev valgt som formand for
PR/formidlingsudvalget. Nete vil deltage i bestyrelsesmøder
og vil i samarbejde med Carsten stå for formidlingen af
Grenaa Cykle Club ud ad til.
9.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Valg af suppleanter (hvert år)
Børn/unge udvalg
Landevejsudvalg
MTB udvalg
Sponsorudvalg
PR/formidlingsudvalg
Valg af revisor og
revisorsupleant
10. Eventuelt

Troels Mahler
Michael Andersen
Jens Bornemann
Jens Sørensen
Jannie Freund
Peter Cristensen blev genvalgt som revisor
Poul Erik Pedersen blev genvalgt som revisorsuppleant
Det blev diskuteret en del omkring klubbens FB side og
formålet med den. Den kører videre som hidtil og er klubbens
ansigt ud ad til.
Ole Poulsen fortalte videre om samarbejdet med DGI om
frivillighed i klubarbejde. Der arbejdes kraftigt videre på at få
defineret og belyst alle opgaver i GCC. Det endelige resultat
skulle gerne gøre det nemmere og mere overskueligt at have
med klubarbejde at gøre fremadrettet.

