Avedøre Digital Race
29-06-2021

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING
afholdt i Avedøre SCX klublokaler tirsdag 29-06-2021 kl 18.00.
Deltagere: Alle betalende medlemmer: Uno, David, Ivan, Rene, Thomas & Carsten.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Formanden beretning og godkendelse heraf
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag: Ansvarsområder til oversigten: Hjemmesideansvarlig, ansvarlig for resultater af klubrace
Valg af:
a. Næstformand
b. Kasserer
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Ad 1:

Thomas blev valgt til dirigent og referent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav
derpå ordet til formand Carsten.

Ad 2:
-

Formanden afgav mundtligt beretning, om hvad der var foregået i det forløbne år.
Ny foreningstruktur med definerede ansvarsområder

-

Et langt år med mange CIVID restriktioner og udsætning af generalforsamling

-

Ny bane, nye biler og konkurrencer

-

Etablering af nyt baneanlæg har været en stor og til tider vanskelig opgave der har trukket meget energi.

-

David ønsker ikke genvalg, men vil gerne stå for hjemmeside og konkurrencer.
Beretningen blev godkendt.

Ad 3:

David fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Bemærkning: Kenneth skal forespørges om han vil fortsættes som B- medlem

Ad 4:
-

Ad 5:

Indkomne forslag.
David: Tillæg tilover ansvarsområder til oversigten: Hjemmesideansvarlig, ansvarlig for indtastning af
resultater af klubrace på hjemmeside. David og Uno vil gerne varetage de opgaver. Tak for det.
Carsten opdaterer ansvarsområde oversigt.

-

En oprydnings og rengøringsdag forslås: Thomas og Rene kommer med dato oplæg. På forhånd tak og vi
ser frem til en effektiv dag.

-

Oplæg til ny bestyrelsesform til afstemning til næste år. Reducede antal medlemmer og måske en
bestyrelse der hvert år konstiturer sig med Formand, Kasserer og sekretær. Forudsat at foreningen
opfylder KAB’s foreningsregler. Områdeansvarlige er også indkøbsansvarlige og de bemyndiges lov til
rimelige indkøb af generalforsamlingen. Vedtaget.

-

Sponsorbiler: Foreningen har fået 10 NSR (Porsche 911) mod at arrangerer 5 løb. Der skal købes chip til
dem alle ca. 1500 kr. Der var enighed bland de deltagende at foreningen betaler chip og bilerne overgår til
klubbens eje og kan evt bruges til private arrangementer.
Valg af:
a. Næstformand – Sonni valgt

b. Kasserer – Thomas valgt
Ikke på valg, men for at fylde bestyrelsen:
c. David indtræder som ordinær bestyrelsesmedlem
d. Rene indtræder som ordinær bestyrelsesmedlem
Ad 6:

Kontingent fastholdes til halvårlige betalinger a DKK 400 pr halvår med betaling 1/3 og 1/9.

Ad 7:
Til alle:
Det er vigtigt, at når man tilmelder sig et ansvarsområde at man så også løfter de opgaver.
Ellers lægger man arbejdet over på en anden person.
Rengøring:
Rengøringsansvarlige må gerne give konkrete datoer til de respektive medlemmer. Alle skal have en rengøringstjans.
En oversigt over roller og ansvarsområder skal udfærdiges og diskuteres mellem bestyrelsen og medlemmerne.
DM 2021:
Der skal afholdes DM den 25/9-2021 i klublokalerne. Alle kan deltage. Lokalerne skal være rengjorte og præsentable.
Uno er kontaktperson fra ADR.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 19.15.

Thomas Berthou & Carsten Damslund Jensen, referenter

