Stiftende general forsamling Randers BMX onsdag d 31/5-2017 kl 17:00-19:00
Agenda:
u Velkomst af initiativtagere til Randers BMX: Mikael Kejlstrup, Rasmus Tolstrup, Michael
Boel, Mai Tolstrup, Karina Boel
u Valg af Dirigent + Valg af referent
u Registrering af fremmødte + valg af stemmetæller
u Randers BMX - visionen 2017 og 2018
u Gennemgang af vedtægter
u Afstemning om vedtægter
u Fastsættelse af kontingent 2017
u Valg af bestyrelse
u Valg af suppleant
u Spørgsmål
u Tak for i aften
Referat:
u Velkomst af initiativtagere til Randers BMX: Mikael Kejlstrup, Rasmus Tolstrup, Michael
Boel, Mai Tolstrup, Karina Boel
u Her var der en kort velkomst og gennemgang af dagens agenda.
u Valg af Dirigent + Valg af referent
u Mikael Kejlstrup valgt til dirigent og Mai Tolstrup valgt til referent
u Registrering af fremmødte + valg af stemmetæller
u Mikael Kejlstrup
u Michael Boel
u Karina Thinggaard Boel
u Heine Thisted
u Nils Gödecke
u Bjørn Bugge
u Mai Tolstrup
u Rasmus Tolstrup
u Niels Thinggaard
u Jakob Thinggaard
u Stemmetæller: Mai Tolstrup
u Randers BMX - visionen 2017 og 2018
u Se vedhæftede længere nede
u Gennemgang af vedtægter
u Alle vedtægter gennemgået uden anmærkninger
u Afstemning om vedtægter
u Vedtægter godkendt og vedtaget med 100% af stemmerne
u Fastsættelse af kontingent 2017
u Kontingent for 2017 koster 300 kr.

u

u

u

u

u Fastsættelse af kontingent for 2018 sker på generalforsamlingen i februar 2018.
u Der var forslag til at man kunne diskutere familie medlemskab og passivt
medlemskab, når kontingentet for 2018 besluttes
Valg af bestyrelse
u Formand: Mai Tolstrup
u Økonomiformand: Karina Thinaggaard Boel
u Menigt medlem: Mikael Kejlstrup
Valg af suppleanter
u Suppleant til Formand eller menigt medlem: Michael Boel
u Suppleant til økonomiformand: Rasmus Tolstrup
u Ansvarlig for økonomiudvalg: Karina Thinggaard Boel
u Ansvarlig for Sportsudvalg: Mai Tolstrup og Mikael Kejlstrup
u Ansvarlig for Klubudvalg: Mai Tolstrup og Karina Thinggaard Boel
u Ansvarlig for facilitetsudvalget: Mikael Kejlstrup
Spørgsmål
u Der var ingen spørgsmål
u Det noteres til referat at Nils Gödecke vil være ansvarlig for udarbejdelse af
hjemmeside
u Endvidere noteres det til referat at vi skal prøve at undersøge muligheder for
fremvisning af BMX i randers ugen
Tak for i aften
u Tak for god ro og orden, samt god debat

