Generalforsamling i Morsø Cykelklub
Mandag 6. februar 2017, Jyske Bank Mors Arena i VIP lokalet på 1.sal
H.C. Ørstedsvej 15, 7900 Nykøbing Mors
PROGRAM:
Kl. 18.00: Spisning. Smørrebrød, øl og vand fra Erslev Slagter og Løvbjerg. Tilmelding nødvendig.
Kl. 19.00: Generalforsamling. Se dagsorden nedenfor. Bemærk at man møde her uden tilmelding.
Ca. kl. 20.30: Kaffe med flødekage fra Café Arena.

Tilmelding til spisningen inden generalforsamlingen senest mandag 30/1 via
begivenheden på Facebook eller til Per Mikkelsen pm@morsoe-gym.dk / 23614981.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Årets cykelrytter
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer (se bilag næste side)
Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest mandag 18/1.
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse.
På valg: Jesper Hyldig (genopstiller ikke) og Bjarne Smedegaard
(genopstiller).
Bestyrelsen består desuden af: Per Mikkelsen, Torben Hellegaard og Mads
Holmgaard Sørensen.
Iflg. vedtægterne skal der vælges 4 medlemmer, men bestyrelsen foreslår en
vedtægtsændring (pkt. 4) hvor bestyrelsen reduceres til 5 medlemmer og der
således kun skal vælges 2 medlemmer. Se nedenfor.
Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor + revisorsuppleant.
9. Valg af stående udvalg
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring, så punktet fremover udgår. Se
nedenfor.
10. Eventuelt. Herunder orientering og debat vedr. forskellige aktivitet og tiltag.
Bestyrelsen for MCK

Bilag til generalforsamlingen
Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår flg. vedtægtsændringer:
Ændringer af §6:
Nuværende tekst:
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær og 4
menige medlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år således, at 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg
i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Revisor og suppleanter vælges hvert år.

Forslag til ny tekst:
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær og 2
menige medlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år således, at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg
i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Revisor og suppleanter vælges hvert år.
Begrundelse: Den ny struktur flere selvstyrende udvalg.
Ændringer af §7:
Nuværende tekst:
Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Årets cykelrytter
5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor + revisorsuppleant.
10. Valg af stående udvalg
11. Eventuelt.
Forslag:
Pkt 4 ”Årets cykelrytter” ændres til ”Årets MCK’er”
Begrundelse: Prisen skal fokusere mere på det frivillige arbejde.
pkt.10 (valg af stående udvalg) udgår.
Begrundelse: Den ny udvalgsstruktur hvor udvalg primært selv bestemmer
deres sammensætning og refererer til bestyrelsen.

Se vedtægterne her: http://morsoecykelklub.dk/?page_id=21

Bestyrelsen 2016-2017:
Per Mikkelsen: pm@morsoe-gym.dk / 23614981 (formand, indkalder møder,
medlemsbreve, medlem af Mors Rundt udvalget og landevejsudvalget)
Jesper Hyldig: jesper-hyldig@mail.dk / 22796279 (medlem af bl.a. sponsorudvalg,
licensudvalg og dameudvalg mv.)
Bjarne Smedegaard: bsm@lovbjerg.dk / 21296439 (medlem af MTB-udvalg mv.)
Torben Hellegaard: toto@youseepost.dk / 40451326 (kasserer og medlem af
landevejsudvalg og seniorudvalg mv.)
Mads Holmgaard Sørensen: madsholmgaard72@gmail.com / 26963610 (sponsorudvalg,
aktiviteter mv.)
Udtrådt af bestyrelsen i løbet af året: Anders Kortsen (MTB-udvalg mv.) og Christian
Lauridsen (sekretær mv.). Opgaverne er blevet fordelt blandt de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.

