Avedøre SCX
05-03-2018

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING
afholdt i Avedøre SCX klublokaler mandag 05-03-2018 kl 17.30.
Deltagere: Betalende medlemmer (Uno, David, Michael, Sonni, Ivan & René).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Formanden beretning og godkendelse heraf
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af:
a. Formand (Modtager genvalg)
b. Bestyrrelsemedlem Carsten Jensen (Modtager genvalg)
c. Bestyrrelsemedlem Kenneth Teildorf
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Ad 1:

David Jantzen 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.
Vi deltog sidste år i DM, hvor vi kørte på fyn med success. Og så afholdte vi selv en afdeling af DM,
hvor vi vandt den afdeling. Vi valgte ikke at deltage i flere afdelinger, da der blev ændret i reglerne
“on the go”, så det var til fordel for dem selv.
Vi deltager ikke længere i DM, da de har skiftet til et andet system end det vi kører med. Istedet vil
vi afholde et mesterskab med amar scx, hvor vi kommer til at køre et par gange om året.
I vores eget klubmesterskab, blev runderne halveret vi køre, da vi ikke var nok til at køre race. Vi fik
kun afholdt vores GT.
Lige som sidste år vil der kun blive kørt 30 runder i klubmesterskabet, men vi vil køre i begge
klasser.
Endnu en gang bød det nye år på en ny og fin bane, som vi kunne få færdig gjort ved at køre
skinner af amar scx.
2018 bød på tre nye afktive medlemmer, som vi er glade for at have fået.
Beretningen blev godkendt.

Ad 3:

Michael Witt fremlagde regnskabet der viser et overskud på ca. DKK 500. Der vil ikke komme
yderlige store udgifter næste år. Vi afventer stadig pris på skinnerne fra amar scx.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4:

Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5:

Valg af:
a. Formand – Uno Salo valgt
b. Bestyrrelsemedlem – Carsten Jensen valgt
c. Bestyrrelsemedlem – Sonni Harms valgt
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Ad 6:

Kontingent fastsat uændret til DKK 600/år.

Ad 7:

Formanden kunne godt tænkte sig der blev gjort mere rent i lokalet, og samt huske at tømme kaffe
filter, så der ikke står og lugter.
Der blev fårslået at lokalet skal males, som også har var oppe på generalforsamlingen sidste år.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 18.20.
David Jantzen, referent

