Referat fra ordinær generalforsamling d. 10. marts 2019
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Thomas Pallesen, der konstaterer er generalforsamlingen er indkaldt og varslet
korrekt.
Referent: Marianne Bilstrup

2. Bestyrelsens beretning.
Fremlagt af formand Sandra Eckhoff. Beretningen er vedlagt referatet.

3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
På grund af manglende lagerstatus kan regnskabet ikke underskrives i dag. Der er ligeledes
nogle få rettelser til budgettet.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på godkendelse af regnskab
hurtigst muligt.

4. Forslag til vedtægtsændringer
§9 Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, som er fyldt 18 år. Er medlemmet under 18 år, kan

forældre/værge stille op til bestyrelsen
Tilføjes:
Ligeledes kan personer med tilknytning til klubben (tidligere medlemmer, bestyrelsesmedlemmer) vælges til
bestyrelsen – dog skal der altid være et flertal i bestyrelsen af aktive medlemmer.
Begrundelse
Dette er for at sikre at vi kan bevare de ildsjæle, der fortsat ønsker at arbejde for klubben selvom deres børn
måske er stoppet med at skøjte, samt tidligere løbere, der på grund af studie, skader osv. ikke kan fortsætte
med at skøjte, men som ønsker at arbejde for skøjtesporten.
Vedtaget af generalforsamlingen.
5. Kontingentet skal justeres med forbehold for den kortere kommende sæson ellers ingen
ændringer.
Kontingentet blev vedtaget.
6. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg af samlet minimum 5 bestyrelsesmedlemmer
Formand for 2 år – Pernille Bøtker
Kasserer for 1 år – Christopher Krogh
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Goar Pallesen og Birte Vinther
3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år: Chrestina Christensen, Sandra Eckhoff og Marianne Bilstrup
Suppleant for 1 år – Mimi (Emmanuels mor)
Lene Ahmane var ikke på valg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Martine Ege Petersen blev genvalgt for 1 år.
Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.
9. Eventuelt
• Der spørges til trænersituationen i den kommende sæson – denne beslutning ligger hos
den kommende bestyrelse.
• Der opfordres til at være opmærksom på at skaffe is i august og september i andre klubber
– der arbejdes allerede på det.
• Diskussion om cheftrænerens opførsel og træningsmetoder. Der skal skabes mere
motivation blandt løberne og træningen skal foregår i en god tone. Bestyrelsen arbejder
allerede på at forbedre dette.
• Der opfordres til at bakke mere op om klubben og få skabt en bedre klubånd. Bestyrelsen
kan sætte rammerne, men selve den gode stemning skabes ved en ordentlig omgangstone
og engagement i klubben.
• Der efterspørges arrangementer for at bevare kontakten og de sociale relationer hen over
sommeren – denne opfordring sendes videre til arrangementsudvalget.
• Der opfordres til at revurdere office samt lokaler til dette. Det er ikke hensigtsmæssigt at
træne på det hårde gulv i forhallen. Der arbejdes på et videre samarbejde med Aros
Crossfit.
Tak for god ro og orden.

