
 

Referat Generalforsamling 
 
Søndag den 30. marts 2014 – Porskær 

Galten 
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 

5. Fastlæggelse af kontingent 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Peder Vestergård blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var indkaldt retmæssigt ifølge 

vedtægter. 

Mette Thorhauge Østergaard blev valgt til referent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formanden fremlagde beretning. Beretningen blev godkendt uden nogen 

kommentarer fra medlemmerne 

Årsberetning vedlagt som bilag. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Regnskab godkendt af bestyrelsen og revisor. Regnskabet blev rundsendt til alle 

medlemmerne sammen med indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen.  

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt uden 

kommentarer. 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til 

godkendelse 

Bestyrelsens budgetforslag blev fremlagt af kassereren. Budgetforslaget blev 

godkendt uden kommentarer. 

5.  Fastlæggelse af kontingent 

Kontingent forbliver uændret i 2014 på kr. 300,00 for første medlem af husstanden. 

For yderligere medlemmer af husstanden er kontingentet kr. 150,00 pr. medlem.   

6. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har indsendt forslag til at alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

bliver kontingentfrie medlemmer af Galten Cykelklub. 

Dette forslag godkendes af de fremmødte medlemmer 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg:  

Knud-Erik Hilding-Hamann – ønskede ikke genvalg 

Erling Hansen – ønskede ikke genvalg 

Claus Højgaard Christensen – ønskede genvalg 

 

Ikke på valg: 

Mette Thorhauge Østergaard 



Jan Bøgsted 

Torben Henriksen 

Ryan Thomsen 

 

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer 

Claus Højgaard Christensen - valgt for en ny 2 årig periode 

Michael Høegh – valgt for en 2 årig periode 

Karsten Kjær Andersen – valgt for en 2 årige periode 

 

Formanden indkalder til næste bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse 

konstitueres. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Linda Nymann Borchmann - ønskede genvalg  

Ole Fenger Lassen - ønskede ikke genvalg 

 

Nyvalgte bestyrelsessuppleanter 

Linda Nymann Borchmann - valgt til en ny 1 årig periode 

Birthe Pedersen - valgt til 1 årig periode  

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Finn Blaavand blev valgt til revisor 

Knud-Erik Hilding-Hamann blev valgt til revisor suppleant 

10. Eventuelt 

Formand Torben Henriksen takker Erling Hansen, Knud-Erik Hilding-Hamann og Ole 

Fenger Lassen for deres store stykke arbejde i bestyrelsen og generelt i klubben. Der 

gives tilkendegivelser, for deres store indsats. Erling forbliver primus motor på Århus 

Motion arbejdet. Knud Erik forbliver primus motor på Aura løbet. Stor tak til jer. 

Ny bestyrelse skal sættes sammen d. 9. april 2014.  

Der vil blive taget billeder af nye kaptajner/træner og bestyrelsesmedlemmer i nær 

fremtid og lagt på hjemmesiden. 

 

Birthe Pedersen ønsker ordet. Der gives udtryk for have dårlig samvittighed over ikke 

at kan deltage ved Århus motion turene. 

Erling understreger at medlemmerne ikke skal føle dårlig samvittighed når de ikke 

kan give en hjælpende hånd med til Århus motion. Han skaffer hver gang, de folk der 

skal bruges.  

 

Peder Vestergaard orientere om en App til smartphone. ”Hvis uheldet er ude”. App 

112. Alarm centralen kan derved se den præcise position, så hjælpen hurtig kan 

komme frem. 

 

 

 

 

Mette Thorhauge Østergaard 

 

1. april 2014 


