
 
 

 
            Referat CMC generalforsamling 13/2-2019 
 
Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling.   
Der var fremmødt 13 medlemmer samt bestyrelsen.   

1. han efterlyste en til at være dirigent der var ingen villige så formanden blev 
valgt, han kunne herefter konstater at generalforsamlingen var lovlig indkaldt 
og læste herefter dagsorden op. 

2. beretningen blev læst op og der var ingen spørgsmål til den, den blev herefter 
sat til afstemning og blev vedtaget. 

3. regnskabet blev gennemgået indestående i bank var det samme som sidste år 
så der er stadig til reparation af inventar samt nyanskaffelser. 

4. der var to fra bestyrelsen om ændringer af klublove 1. §7 girokort ændres til 
faktura 2. §9 medlemmer er forpligtiget til at oplyse om ændringer af 
stamdata bil nr./tlf. nr./adresse/evt. mailadresse disse blev vedtaget. 
Samt et om opsættelse af digital info tavle blev stemt ned da man mener at 
folk ikke kikker på den, det blev forslået at der arbejdes på klubbens 
hjemmeside samt på facebook siden dette blev taget til efterretning af 
bestyrelsen. 

5. forsætter med 150,00 da regnskabet balancer vedtaget. 
6. på valg var kasser Jens som modtog genvalg enstemmigt valgt, bestyrelses- 

medlem Danny som modtog genvalg enstemmigt valgt, revisor Jan Hansen 
som modtog genvalg enstemmigt valgt. 

7. intet kan vedtages et forslag om hal kontingent til mc dette skal sendt til 
bestyrelsen inden næste generalforsamling. Der blev smakke om samvær i 
CMC det blev oplyst at der er kontortid første torsdag i hver måned der var 
medlemmer der ville møde op til kaffe. Der blev diskuteret mulighed for al 
lave et event for klubbens medlemmer hen over sommeren bestyrelsen vil se 
på det. Der blev oplyst at der var medlemmer der besinder kompetencer 
inden for forskellige områder bestyrelsen modtager gerne hjælp fra dem. 

Herefter takkes der for god ro og orden det er herefter tilladt at indtage noget et 
drikke i de bløde sofaer. 

 
Bent L. Hansen 

 


