Ordinær generalforsamling
Copenhagen Sports Club
Frederiksberg den 20. april 2009
Dagsorden ifølge vedtægterne.:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 7
8. Eventuelt valg af kritisk revisor.
9. Eventuelt.

Ad 1
Ditte Aasborg tiltrådte frivilligt som aftenens dirigent.
Ad 2
Bestyrelsesmedlem Christina Neigaard Hansen påtog sig jobbet som referent.
Ad 3
Formand Lars Vincent Pedersen henviste til ”Formandens beretning” for status på året med fokus på
hvad der er sket mht til den nye struktur i foreningen samt målsætningen til den kommende sæson
2009/2010. Formandens fulde beretning kan læses i bilag 1 ”Formandens beretning”.
Da vi havde god tid, blev ideérne til den kommende nye struktur igen ridset op, med fokus på
bestyrelsens tanker og der blev lagt op til at klubbens medlemmer enten på selve generalforsamlingen
eller i løbet af sæsonen er meget velkomne til at byde ind med inputs. Udkast til den nye struktur kan
ses på www.c-I-c.dk.
Ad 4
Kasserer Connie Randi Petersen fremlagde foreningens regnskab, som blev enstemmigt godkendt.
Regnskabet var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen og vedlægges som bilag 2 og inkludere
desuden budgettet for 2009. Connie pointerede at posten ”salg” under indtægter 2008 hovedsagelig
udgøres af salget at klubtøjet. Da dette blev lanceret sommeren 2008, hvor mange købte, forventes et
knap så stort salg i denne sæson. På hockey fronten er damerne desværre ikke nok til at stille hold i
denne sæson, hvorfor denne post budgeteres til 0 kr i 2009 og det højere budgeteret beløb på herresiden
skyldes generelt højere gebyrer fra Dansk rulleskøjte Union i forbindelse med afviklingen af
turneringen.
I 2009 er det bestyrelsens ønske at etablere flere aktiviteter på ski-fronten, få flere medlemmer ud til
flere stævner samt at uddanne både eksisterende og nye instruktører, hvorfor der i budgettet er afsat flere
penge i år på disse poster.
Desuden blev det forklaret at det høje bankgebyr i særdeleshed skyldes højt gebyr for at tilknytte ny
bruger (Connie som kasserer) til klubbens konto.
Ad 5
Ingen forslag er indkommet

Ad 6
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for sæsonen 2009/2010 bevares på eksisterende niveau:
Junior (op til 16 år) – 150 kr.
Senior – 250 kr.
Tillægskontingent for ski – 50 kr.
Der var ingen indvendinger imod at fastholde kontingentet på eksisterende niveau.
Ad 7
Ifølge vedtægternes § 7 skal der på generalforsamlingen vælges:
• Kasserer for to år - Connie Randi Petersen 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 Connie.
• Bestyrelsesmedlem for to år - Lone Hanson stillede sit kandidatur åben. Ingen ønskede at opstille, og
generalforsamlingen bakkede solidt op om endnu en periode til Lone.
• Sekretær Eva Kühl ønsker at trække sig et år før tid. Suppleant Christina Neigaard Hansen har
fungeret som sekretær den sidste måned og opstiller til posten. Ingen ønskede at opstille, og
generalforsamlingen bakkede solidt op om Christina.
• Ifølge vedtægterne skulle også de to suppleant-poster vælges for et år. Julie Sekjær ønsker ikke at
genopstille og da Christina Neigaard Hansen har påtaget sig hvervet som sekretær skal to nye
suppleanter findes. Ditte Aasborg og Lotte Trier ønsker at tiltræde og generalforsamlingen bakkede
solidt op om begge.
• Allan Pleman har fungeret som klubbens revisor 2008 og ønsker at fortsætte også i 2009. Hele
generalforsamlingen takkede Allan og bakker ham op til endnu en sæson.
Ad 8:
En enstemmig generalforsamling ønskede ikke at vælge en kritisk revisor.
Ad 9
• Susanne Hjuler minder om, at der stadig er pladser til dette års tur til Berlin Maraton. Pt. er der for få
tilmeldinger, for at kunne holde det indenfor den udmeldte pris. Der arbejdes på en løsning med
rutebussen i stedet for egen bus. Klubben vil lægge ud for nogle få pladser til nye medlemmer.
• Traditionen tro havde bestyrelsen opfordret medlemmerne til at nominere et medlem til ”årets c-I-c’er
2009”. Alle medlemmer kan indstilles, og udvælgelsen besluttes enstemmigt af
bestyrelsen. Adskillige forslag var tilsendt bestyrelsen, og en enig bestyrelse udnævnte Lars Terney for
hans tro arbejde som instruktør for grundlæggende teknik de seneste år samt koordineringen og hjælpen
til medlemmerne mht. løb og stævner. Udover æren modtog Lars 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 to år.
Generalforsamlingen blev hævet omkring kl. 20.00, og dirigenten takkede for god ro og orden.

Derefter gik turen til restaurant til en gang varmt mad og snakken gik et par timer.
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