Avedøre SCX
14-03-2017

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING
afholdt i Avedøre SCX klublokaler tirsdag 14-03-2017 kl 17.30.
Deltagere: Alle betalende medlemmer (Uno, Kenneth, David, Michael, Sonni & Carsten).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Formanden beretning og godkendelse heraf
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af:
a. Næstformand (Modtager genvalg)
b. Kasserer (Modtager genvalg)
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Ad 1:

Carsten Damslund Jensen blev valgt til dirigent og referent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og gav derpå ordet til formand Uno Frederiksen.

Ad 2:

Formanden afgav mundtligt beretning, om hvad der var foregået i det forløbne år.
Nyt banedesign blev etableret omkring jul 2016 og igangsat ultimo januar.
Samtidig blev klubbens værksted/mødelokale indrettet med nye borde, lys etc, således at alle har god plads
til at arbejde på deres biler.
Banen er godkendt til afholdelse af en afdeling i DM der afvikles over 5 runder.
4. runde afholdes således i klubbens lokaler den 9/9-2017. Klubben stiller med tre deltagere i de danske
mesterskaber. Målsætningen er, at få mindst en af vores deltagere i top 3.
Klubben har fået tilgang af 5 nye medlemmer, heraf 3 familiemedlemmer.
Formanden udtrykte stor tilfredshed med medlemmernes opbakning til diverse aktiviteter samt fremmøde
på klubaftnerne.
Der har generelt været stor aktivitet i klubben i det forgangne år.
Beretningen blev godkendt.

Ad 3:

Michael Witt fremlagde regnskabet der viser et overskud på DKK 17,12. Største udgiftsposter er
opbygningen fa den nye bane. Åbent hus arrangementet samt anden firmarelatereret arrangement har
givet mulighed for ekstra indkøb til klubben.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4:

Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Michael stillede forslag om kontingentnedsættelse for medlemmer kun sjældent kan komme på
klubaftnerne, typisk max. 12 gange årligt. Det blev diskuteret og konklusionen blev en ny ordning der skal
tilføjes klubbens vedtægter.
Således oprettes der en ny medlemskategori, et B-medlemskab. Et B-medlemskab koster 300 kr/årligt, der
giver ret til max 20 løbsdage, eller alternativt en betaling på 25kr/løbs- eller klubdag.
Ændring til B-medlemskab kan kun ske efter minimum et års fuldt A-medlemskab.
A-medlemmer har prioritet over B-medlemmer, når der afholdes løb på klubaftner.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og formanden vil tilføje denne nye ordning til klubbens vedtægter.
Samtidig overgik Michael Witt til et B-medlemskab.

Avedøre SCX
Ad 5:

Valg af:
a. Næstformand – David Jantzen valgt
b. Kasserer – Michael Witt valgt

Ad 6:

Der er pt ikke ønsker om særlige nyerhvervelser til klubben. Dog kunne klublokalet ønskes malet.
Kontingent fastsat uændret til DKK 600/år.

Ad 7:

Formanden ønskede hjælp til afholdelse af diverse arrangementer i det kommende. Sonni Harms stillede
sig til rådighed som hjælper – tak for det.
Af påtænkte arrangementer blev foreslået et 6 timers Le Mans løb i forbindelse med et Åbent Hus
arrangement.
Der blev også foreslået et Le Mans løb i forbindelse med det rigtige Le Mans lørdag den 17/6. Sæt gerne
kryds i kalenderen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 18.30.
___________________________________
Carsten Damslund Jensen, referent

