Dagsorden.
- Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Bjarne Schack.
- Formanden aflægger årsberetning.
- Kassereren fremlægger regnskab.
- Fastsættelse af kontingent.
- Sponsorer.
- Behandling af indkomne forslag.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
- Valg af revisor.
- Meddelelse om valg af rytter repræsentant.
- Eventuelt
På valg i bestyrelsen er:
Anita Behrens. Ønsker genvalg.
Lasse Hansen. Ønsker genvalg.
Knud Mauter. Ønsker genvalg.
Bo Jørgensen. Ønsker genvalg.
Suppleanter.
Rasmus bonde Nielsen. Ønsker ikke genvalg
Esben Klint. Er trådt ind i bestyrelsen for Norman.
Norman har valgt at trække sig og Esben Klint har taget hans plads i bestyrelsen.
Til suppleant posterne har bestyrelsen følgende forslag:
Flemming Søe Pedersen.
Lars Pilgaard Nielsen.

Referat
1) Valg af dirigent: Bjarne Schack, blev forslået af bestyrelsen, hvilket blev vedtaget og
Generalforsamlingen blev konstateret lovlig indkaldt.
2) Formandens beretning. Formanden fremlagde sin beretning. Se kopi af original.
3) Regnskab: Anita fremlægger regnskab. Tabt lidt på kontingent. God omsætning på arrangement.
Sponsor er stort set det sammen, men på grund af at vi køre med to systemer er tallene forskellige.
Til næste år er det nye system kørt ind og vil give et bedre overblik. Udgifter: tøj køb har været en
stor post, men der er også solgt en del tøj. Udgifter til MTB ruten.Tøjbeholdning er steget. Årets
overskud er negativ. Overskuddet på 8timersløbet er lille pga. manglende sponsorer og
ekstraordinære udgifter (bla. skilte). Der har også være store udgifter til markedsføring.
Markedsføringen er overgået til Buro og Co.
Regnskabet er godkendt.

4) Fastsættelse af kontingent. Kontingentet i dag er 300,- for voksne og 150 for børn. Bestyrelsen
foreslår at hæve kontingentet til 450,-. Generalforsamlingen stiller forslaget at kontingentet bliver
400,- for voksne og 150,- for børn.
Vi udskyder beslutningen til vi har talt omkring sponsor.
På baggrund af sponsor beslutningen beslutter generalforsamlingen ikke at hæve kontingentet –
enstemmig vedtaget.
5) Sponsorer. Vi er udfordret at det store arbejde der er omkring sponsorer.
Forslaget fra bestyrelsen er, at der ikke er sponsorer på tøjet i fremtiden. Tilskud til tøjet bortfalder
og tøjet skal sælges til fuld pris.
Opgave om at indhente sponsorer til tøj, er lagt ud til generalforsamlingen. Der er ingen som vil
tage opgaven.
Vi diskuterer afskrivning på tøjet kontra indtægter på sponsorer.
Generalforsamlingen har besluttet at droppe sponsorater. Én stemmer imod. Sponsor arbejdet
ligges ud til de enkelte events. Sponsorarbejdet koordineret gennem bestyrelsen
6) Behandling af indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Alle er enstemmig genvalgt.
Rasmus ønsker ikke genvalg som suppleant. Lars bliver valgt.
Normand udtræder af bestyrelsen og erstattes af Espen. Ny suppleant er Flemming.
8) Valg af revisor.
Preben modtager genvalg som revisor.
9) Meddelelse om valg af rytter repræsentant.
rytterne varetager deres egen repræsentation
10) Eventuelt
Per Møller opfordrede til at hjælpe til Meldgaard løbet. Der er forslag om at ringe rundt.
Hvis vi ikke kan finde frivillige, så må vi hæve kontingentet så vi kan købe os til det.

