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                                                                                                                                                       Taastrup den  01.03.2015 

 

Referat af ordinær generalforsamling 26. februar 2015 
              

Tilstede var 7 medlemmer, repræsentant fra afdelingsbestyrelsen(Jesper Therkildsen) 
                 

01. Velkomst og valg af dirigent: 

      Jesper Therkildsen bød alle velkommen, forsamlingen valgte Jesper som dirigent.. 
      Jesper konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse 
      med klubbens vedtægter, samt at dagsordenen var rettidigt udsendt. 
                    

02. Formandens beretning ved Kristian Andersen: Kristian læste beretningen op. 
      Jesper påpegede at beretningen manglede  et vigtigt punkt: 
      Vi har i 2014 fået monteret nyt alarm system i hele det store fælleshus 
      Auto – Klubben er derfor også kommet med.. 
      Her efter blev beretningen godkendt. 
                   

03. Fremlæggelse af 2014 regnskab ved Birte:  

      Jesper delte årsopgørelsen for 2014 rundt og uddybende de fremlagte tal.  
      Efter lidt snak frem og tilbage om nogen af  posterne , blev det fremlagte regnskab  
      godkendt af forsamlingen. 
      (Bilags kontrolleret af medlem nr.8 Peder Pedersen) 
                  
04. Fastlæggelse af halvårligt kontingent:     

      Bestyrelsen foreslog at fortsætte med uændrede kontingent satser.. 
      Forsamlingen valgte at godkende dette. 
                            
05. Ændring af ordensreglementets § 3 

      Bestyrelsen foreslår at tilføje følgende:                             

       Der skal betales et genindmeldes gebyr på 50 kr. og 150 kr. for et halvår uanset  tidspunkt i perioden,  
       der gives samtidigt 14 dages karantæne fra indbetalingsdato, hvis et tidligere medlem, (efter 01/2013)  
       vælger at blive medlem igen.. Ved glemt udmeldelse. 

      Efter fremlæggelse og snak frem og tilbage blev forslaget godkendt af forsamlingen. 
                       

      Det ændrede ordensreglement er lagt på hjemmesiden både i Word og pdf fil 
                    

06. Indkøb af donkraft til motorcykel og knallert: 
       Bestyrelsen foreslår efter anmodning fra et medlem en afstemning om indkøb af en  
       donkraft  til brug ved knallert og motorcykel reparation. 
       Biltema har en flytbar til 899.00 kr. 
       http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/MC/Varkstedsudstyr/MC-donkraft-680-kg-82414 

      Forsamlingen vedtog at lade Peder og Kristian finde en passende donkraft til ca.1000 kr. 
      Det er vigtigt at donkraften også kan bruges til cykel reparation 
              

07. Indkomne forslag 

      Der var ingen indkomne forslag. 
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