Referat af Generalforsamling i MC Kaffepunch 1993, den 25. oktober
2019.
37 medlemmer modte op til generalforsamlingen. som blev holdt på Haderslev (Golfrestaurant.
Formand Preben Hansen bød velkommen, og gik straks over til dagsordenen:
l. Valg af dirigent og protokolfører.
Peter Nissen blev valgt til dirigent og Else Petersen til protokolfører.
Peter konstaterede at der var sket rettidig indkaldelse til generalforsamling ifølge vedtægterne
stk. 2. Indkaldelsen er sket på klubbens hjemmeside den 30. september 2019.
Generalforsamlingen er lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Formand Preben aflagde bestyrelsen beretning. Ved sidste års generalforsamling blev der valgt
en næsten ny bestyrelse. De har prøvet at tinde deres rutiner efter en hård start. l)er er pt 1 25
medlemmer i MC Kallepunch.
Bestyrelsen har lavet ture. men der har desværre af og til været lidt småt med opbakningen
hertil.
Herudover har bestyrelsen arbejdet med:

- at skifte bank
- klubben har fået eget CVR nr. Så nu har klubben sin egen bankkonto
- klubben har fået MobilePay. Det koster 0,75 kr. pr. transaktion. MobilePay er for at det
skal blive nemmere for medlemmerne med betaling til klubben

- Ny hjemmeside. Her bedes medlemmerne give accept på om man accepterer at der vises
billeder hvor medlemmet kan genkendes, på hjemmesiden.
-Man skal logge ind for at se billeder. Der kommer et nyt forum med kob/salg
Af arrangementer har der blandt andet været en bowlingaften hvor 25 medlemmer deltog. 4
søndagsture, bededagstur, tur arrangeret af MC Brørup. Kristi Himmelfarts tur til Harzen med
deltagelse af 7 medlemmer. Sidste koreaften med afslutning hos Lars Holm, her deltog ca. 40
medlemmer.
Klubben mangler at se mange af medlemmerne. Det er gerne de samme der kommer. Formanden
stillede spørgsmål: Hvad kan der gores tor at en bedre opbakning til klubbens arrangementer?
Hvad ønsker medlemmerne? Bestyrelsen opfordrer til. at man evt. på klubbens hjemmesiden
skriver hvad man har lyst til af ture mm.
Bestyrelsen takker alle medlemmer. der har været med til at arrangere ture.
Bestyrelsen er godt i gang med at planlægge næste sæson. med blandt andet:

- Koreaftner fra april 2020
- Kristi Himmelfartstur til Stralsund - program kommer på hjemmesiden
- NYT: en sensommertur
- Hjulfest
- Messetur til Hamborg eller Herning. Tilkendegiv på hjemmesiden hvad I har lyst til
- Klubben har spurgt Rode Kors, om de vil lave et førstehjælpskursus for klubben.

Herefter blev beretningen sendt til godkendelse. Ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Kasserer Lise Therkildsen gennemgik regnskabet ror perioden l. oktober 2018 - 30.september
2019.
Årets resultat er et underskud på 5.234 kr. og klubbens egenkapital er på 50.281 kr.
Regnskabet blev vist på overhead og bliver lagt ud på klubbens hjemmeside.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet. som herefter blev godkendt.
5. Fremlæggelse af budget med forslag til kontingent.
Lise gennemgik budgettet for perioden l. oktober 2019 - 30. september 2020.
Der er budgetteret med et underskud på 5.500 kr. Det med udgangspunkt i 130 medlemmer og
forslag til uforandret kontingent på 100 kr.
Den største udgift er til klubbens generalforsamling.
Et medlem foreslog at hæve kontingentet for at undgå underskud.
Preben: klubben har pt en stor kassebehandling. så derfor ikke et forslag til forhøjelse af
kontingent fra bestyrelsen. Bestyrelsen mener kassebeholdningen skal være ca. 30.000 kr.
Hvad kan der gores tor medlemmerne:

- Måske give lidt mere tilskud til ture
- Prøve at lave lidt flere tiltag
- Med MobilePay bliver det lettere at betale kontingent. Preben: ved sidste
kontingentbetaling var der 40 som ikke betalte. Han sendte dem en sms herom. og herefter
betalte ca. 20 alligevel.
Dirigenten: Budget og uændret kontingent godkendt.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er Lars Søllingvraa Pedersen og Søren Jacobsen.
Begge blev genvalgt med applaus. Dirigenten pointerede. at valget er for en 2-årig periode.

Valg suppleant (til bestyrelsen)

Bent Østergaard blev valgt med applaus.
7. Valg af revisor og af revisorsuppleant.
Niels E. Petersen blev genvalgt til revisor og Bodil Pickardt blev genvalgt til revisorsuppleant.
8. Eventuelt

Webmaster Jan P: Der er et spørgeskema på hjemmesiden om interesse for en messetur og om
den skal gå til Hamburg eller Herning? Jan opfordrer medlemmerne til at svare på
spørgeskemaet.
Henning: Det nye forum hvordan vil det virke? Jan P: Det gamle forum er bare blevet nedlagt.
men han regner med. at det nye bliver så man selv kan indsætte og slette sine opslag om køb og
salg.
Bodil: Bestyrelsen skal have ros for et godt arbejde. Den har lavet fine ture og har nye ting er
på beddingen.
Hans-Ejner: Nu har vi koreaftner onsdag og fredag. Måske en ide kun af have køretur fredag
aften?
Peter: Fint med to forskellige aftner. Mange har måske fredag som hygge- / familieaften.
Dorte: Enig med Peter.
Niels: Måske helt lave koreaftner om til tirsdag og torsdag. Evt. lave en forespørgsel herom på
hjemmesiden.
Preben: Måske starttidspunkt for? Det mente flere "nej" til.
Viggo: Evt. en "flydende" aften. alt efter vejret?
Anita: Der skal være en fast struktur for. hvornår der er køreaftner.
Jan: Måske koreaften en uge med tirsdag og en anden uge med onsdag og fredag?
Konklusion: Bestyrelsen lægger forslag om koreaftner på hjemmesiden.
Herefter slut på generalforsamlingen. Peter takkede for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen blev der serveret pariserbøf med diverse tilbehør. OI / vand og kaffe
og frisk bagte brunkager. Restauranten gav snaps til en kaffepunch. Det siger vi mange tak for.
Igen en god generalforsamling med efterfølgende hygge og snak.

