Referat af VM-Generalforsamling d. 13. april 2011
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflægning af årsberetning ved formanden
3. Fremlæggelse og godkendelse af revisorrevideret årsregnskab ved kassereren
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget ved kassereren
5. Ændring af vedtægter
Bestyrelsen foreslår at §5 og §6 i klubbens vedtægter ændres til følgende:
§ 5 Bestyrelsen
Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, som skal bestå af 5 medlemmer og 2
suppleanter, men kan være nødsaget til kun at bestå af 3 medlemmer og 1 suppleant.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer/næstformand og 1 til 3 ordinære
bestyrelsesmedlemmer.
Alle klubbens medlemmer kan stille op til bestyrelsens poster.
Bestyrelsens formand eller kasserer/næstformand skal være bosiddende i Afdeling Vesterby.
Ved formandens forfald eller fratræden fungerer kassereren/næstformanden som formand
indtil kommende ordinære generalforsamling.
Suppleanterne indtræder i bestyrelsen ved længerevarende sygdom eller fraflytning fra
Torstorp i den opstillede rækkefølge.
§ 6 Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen for 2 år
ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer idet Yrsa (bestyrelsesmedlem), Ditte (formand)
og Torben (kasserer) er på valg, hvoraf kun Yrsa genopstiller.

7. Eventuelt
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Referat af Generalforsamling
Formand Ditte bød velkommen til de mange fremmødte medlemmer (ca. 10 stk.), og præsenterede
bestyrelsen og de fremmødte klubassistenter.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent Thomas og referent Karim
2. Aflægning af årsberetning ved formanden
Formandens beretning:
• Klubben har ca. 250 medlemmer fordelt på alle bydele.
• Der blev talt om nyt udstyr bla. at det gamle løbebånd var gået itu. Samt at vi skal have
indkøbt ny benpres, cardiomaskine og andet småudstyr. Kim er kontaktmand til forhandlere
af dette og har allerede indhentet tilbud. Yderlige handling afventer en ny bestyrelse.
• Klubben har haft kontingentopkrævningsproblemer i starten af året, hvilket har ført til
opkrævning for flere måneder på en gang. Der har også været PC problemer og problemer
med Winkas programmet, men det kører nu.
• Vi har nu 7 klubassistenter og derfor vagt på alle mandage.
• Der har været en del dårlige betalere, bla. fordi de ikke er tilmeldt PBS eller afviser deres
PBS betalinger.
• God kommunikation med medlemmerne har været vægtet højt, med referater på klubbens
hjemmeside og opslag i klubben ved særlige hændelser. Ligesom der er givet hurtige svar på
alle henvendelser.
• Formandens beretning blev godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revisorrevideret årsregnskab ved kassereren
• Kassereren gennemgik det udleverede årsregnskab og sagde at der var en stigning i
indtægter, samt gennemgik de enkelte punkter i regnskabet.
• Winkas havde givet os problemer ved nedbrud, og kostet os penge da vi har måttet føre
penge tilbage til nogle medlemmer.
• 34 medlemmer skylder over 400,- kroner. Kan skyldes at nogle ikke er meldt rigtigt ud.
• Regnskabet blev godkendt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget ved kassereren
• Budgettet blev gennemgået punkt for punkt da kassereren ikke havde fået lavet kopier på
grund af manglende internetforbindelse. Han læste derfor hele budgettet op.
• Påpegede at der var meget stigende udgifter til rengøring p.g.a. moms samt at vi skal finde
en ny revisor. Forsikringsudgifter er forhøjet grundet bestyrelsesansvarsforsikring.
• Budgettet blev godkendt.
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5. Ændring af vedtægter
Ændringer af vedtægter blev gennemgået af formanden. John formand for afdelingsbestyrelsen i
Vesterby mente at formanden skal være bosiddende i Vesterby. Man blev enige om at ”det
tilstræbes at formanden er bosiddende i Vesterby”.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ditte og Torben genopstiller ikke, Yrsa genopstiller.
John Kristiansen fra afdelingsbestyrelsen og Michael Christensen, klubassistent og Yrsa Andersen
stillede op og blev alle valgt uden modkandidater.
7. Eventuelt
• Et medlem spurgte om sprit til afspritning af maskinerne. Tages op af ny bestyrelse.
• Der blev spurgt om kontrol af folk som er inde i klubben. Det sker at der lukkes folk ind
som ikke er medlem. Kim forklarede hvad vi gør ved det.
• Brug af revisor blev forklaret.
Generalforsamling slut.

Referat af formøde
•
•
•
•
•

Nødudgang, kan ikke laves ud af vindue da det ikke er lovligt. Vejledning kan fås af
brandinspektøren i HT kommune.
Udstyr: Kim havde fået flere tilbud på nyt udstyr som han præsenterede.
Revisor og rengøring skal der også findes nyt tilbud på da udgifterne hertil er steget.
Overdragelse: der blev talt om indkøb af bærbar computer samt ny PC til klubben, da den
gamle er ustabil.
Thomas og Torben, skal være med til overdragelse af klubben til ny bestyrelse, da de har
adgang til vores bankkonto.

Referat af eftermøde.
•
•

Ny bestyrelses overdragelse, hvem skal være formand og kassserer ?
Der aftaltes møde hos Yrsa tirsdag 26/4-11 kl. 20.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Vesterby Motionsklub
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