Ordinær Generalforsamling
c-I-c, Copenhagen Inline Club
Frederiksberg den 23. april 2008
Dagsorden, jf. vedtægternes § 9a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 7
Eventuelt valg af kritisk revisor
Eventuelt

Ad 1:
Bestyrelsesmedlem Lone Hanson tiltrådte frivilligt som aftenens dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig iht. foreningens vedtægter.
Ad 2:
Bestyrelsesmedlem Christina D. Holder påtog sig jobbet som referent.
Ad 3:
Formand Lars Vincent Pedersen henviste til uddelte ”Formandens beretning” for status på året og
valgte at give en kort introduktion til strukturoplægget fra bestyrelsen, som skulle drøftes i
forbindelse med punkt 5 på dagsordenen. Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev
enstemmigt godkendt.
Formandens fulde beretning og strukturoplægget kan læses i bilag 1 ”Formandens beretning” og
bilag 2 ”Det ny c-I-c -> Copenhagen Sports Club”, som blev distribueret per mail inden
generalforsamlingen.
Ad 4:
Kasserer Ulla Lønberg fremlagde foreningens regnskab, som blev enstemmigt godkendt.
Regnskabet var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen og vedlægges som bilag 3. Ulla
pointerede, at vi i år ikke har haft reklameindtægter, da aktiviteten ikke længere stod mål med
arbejdet. Desuden blev det forklaret, at der ikke er sket en nedgang i hockey-aktiviteterne siden
sidste år. Årsagen til en halvering af udgiften er af ren regnskabsteknisk karakter – en periodisering
pga. betalingsfristen af regningerne. Efterfølgende orienterede Lars, at der ikke var budgetteret med
væsentlige ændringer i 2008, hvorfor budgettet for 2008 er enslydende med regnskabet for 2007.
Ad 5:
Der blev fremlagt fire forslag til behandling. Alle forslag var stillet af bestyrelsen.
• Bestyrelsen - forslag 1:
I § 1 foreslås ordlyden ændret til følgende: ”Klubbens navn er Copenhagen Sports Club. Afdelinger
i klubben er Copenhagen Inline Club (c-I-c) og Copenhagen Ski Club”.
Hvis forslag 1 vedtages, vil de tre følgende forslag være konsekvensrettelser heraf.
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• Bestyrelsen - forslag 2:
§ 3 foreslås ordlyden ændret til følgende: ”Klubbens formål er gennem aktiv udøvelse af
aktiviteterne i klubbens afdelinger og anden kulturel virke at fremme medlemmernes og
almenhedens vilkår og muligheder for at dyrke disse sportsgrene og dermed tilknyttede aktiviteter.”
• Bestyrelsen - forslag 3:
I § 3 stk. 2 foreslås ordlyden ændret til følgende: ”Copenhagen Inline Club har til formål igennem
aktiv udøvelse af rulleskøjteløb og anden kulturel virke at fremme medlemmernes og almenhedens
vilkår og muligheder for at dyrke rulleskøjteløb og dermed tilknyttede aktiviteter.”
• Bestyrelsen - forslag 4:
I § 3 foreslås stk. 3 tilføjet med følgende ordlyd: ”Copenhagen Ski Club har til formål igennem
aktiv udøvelse af skiløb og andet kulturelt virke at fremme medlemmernes og almenhedens vilkår og
muligheder for at dyrke skiløb og dermed tilknyttede aktiviteter.”
Formand Lars Vincent Pedersen motiverede forslagene / strukturoplægget og forklarede, at vi som
klub er afhængig af frivillige hænder, hvorfor det er nødvendigt at få flere til at tage del i arbejdet
for at sikre klubbens fremgang. Og dette skal vores klubstruktur selvfølgelig understøtte. Derudover
blev det understreget, at det kun er et oplæg fra bestyrelsen, og at en fremtidig organisering skal
drøftes på et seminar lørdag den 17. maj 2008, hvor Dorthe Kargo fra FIU vil deltage. Se bilag 2
”Det ny c-I-c -> Copenhagen Sports Club.
De fire forslag blev behandlet under et, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 6:
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for sæsonen 2008/2009 bevares på eksisterende niveau:
Junior (op til 16 år) – 150 kr.
Senior – 250 kr.
Tillægskontingent for ski – 50 kr.
I forbindelse med den nye klubstruktur kan det på sigt overvejes, om kontingentet skal
differentieres.
Der var ingen indvendinger imod at fastholde kontingentet på eksisterende niveau.
Ad 7:
Ifølge vedtægternes § 7 skal der på generalforsamlingen vælges:
•

Formand for to år – Lars Vincent Pedersen stillede sit kandidatur åben, hvis andre ville prøve
kræfter med erhvervet. Ingen ønskede at opstille, og generalforsamlingen bakkede solidt op om
endnu en periode til Lars.

•

Sekretær for to år – Christina D. Holder ønskede ikke genvalg på grund af lykkelige
omstændigheder. Eva Kühl opstillede og hele generalforsamlingen hilste det nye
bestyrelsesmedlem velkommen.

•

Næstformand/kasserer Ulla Lønberg ønskede at trække sig et år før tid på grund af manglende
tid. Da netop dette erhverv er svært at få afsat, blev det opdelt i tre mere
spiselige/overkommelige ansvarsområder; ”daglige posteringer/bestride det formelle erhverv”,
som Connie Randi Petersen gerne ville tage ansvaret for + ”medlemsadministration”, som Jette
Hansen tog ansvaret for + ”regnskab”, som klubbens tidligere kasserer og eksisterende revisor
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Gitte Hansen tog til sig igen. Også her hilste hele generalforsamlingen de tre ”kasserer”
velkommen.
•

Ifølge vedtægterne skulle også de to suppleant-poster vælges for et år. Både Christina Hansen
og Julie Sekjær havde stillet deres kandidaturer åbne. Ingen ønskede at opstille, hvorfor både
Christina og Julie fortsætter i bestyrelsen. Til referat skal skrives at både Christina og Julie
igennem det sidste år har været aktive i bestyrelsen på lige fod med resten af bestyrelsen. Det
har været en stor fordel for klubben. Stor applaus til dem begge.

•

Da Gitte Hansen tiltræder som ”kasserer” med ansvar for regnskabet, kan hun ikke fortsætte sit
erhverv som revisor, hvorfor der skulle vælges en ny revisor for et år. Allan Pleman ønskede at
bestride posten, og hele generalforsamlingen takkede Allan for hans opbakning.

Ad 8:
En enstemmig generalforsamling ønskede ikke at vælge en kritisk revisor.
Ad 9:
• Linda Birkholm efterspurgte hjælp til at arrangere klubaftener, da det kan være svært at finde
inspiration alene. Hans Kretzschmer ville gerne hjælpe Linda, og hele generalforsamlingen
glædede sig til fortsat at kunne deltage i fremtidige spændende aktiviteter. (NB – Birte Carlsson
er stadig med i dette udvalg, men på grund af sygdom, er hun ikke så aktiv p.t.).
• Traditionen tro havde bestyrelsen opfordret medlemmerne til at nominere et medlem til ”årets cI-c’er 2008”. Alle medlemmer kan indstilles, og udvælgelsen besluttes enstemmigt af
bestyrelsen. Adskillige forslag var tilsendt bestyrelsen, og en enig bestyrelse udnævnte Christina
D. Holder for hendes tro arbejde i bestyrelsen igennem seks år. Udover æren modtog Christina
en Oscarstatuette og to flasker rødvin.
• Igen i år havde bestyrelsen besluttet at takke alle instruktører for deres frivillige arbejde i løbet
af sæsonen. Alle instruktører (undtagen formand Lars Vincent Pedersen) blev honoreret med to
flasker rødvin.
• De to afgående bestyrelsesmedlemmer blev også honoreret med to flasker rødvin for deres
indsats med bestyrelsesarbejdet i henholdsvis et og seks år.
Generalforsamlingen blev hævet omkring kl. 20.00, og dirigenten takkede for god ro og orden.
Derefter blev der serveret en lækker thai-buffet og snakken gik et par timer.

Referat godkendt den 1. maj 2008 af:

Formand
Lars Vincent Pedersen

Næstformand/Kasserer
Connie Randi Petersen

Bestyrelsesmedlem
Lone Hanson

Sekretær
Eva Kühl
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