Referat af generalforsamlingen for regnskabsåret 2015
Dato: Mandag den 29 februar 2016, kl. 19.00 til ca. kl. 21.30
Sted: Gokarting.dk<http://gokarting.dk>, Søndre Ringsted 35 D, 2605 Brøndby
Deltagere: Claus Nygaard, Peter Lassen, Charlotte Skjellerup, Lars Stærkær, Henrik
Tanggaard, Tanja Saugmann, Carsten Sparholdt, Emil Holdorff Ellegaard, Henrik Holdorff
Kristensen, Carsten Bering Marx og Bente Morbelli-Zinck
Dagsorden:
1.

Valg af referent & stemmetællere

2.

Valg af dirigent

3.

Formandens beretning

4.

Regnskabsaflæggelse

5.

Behandling af indkomne forslag

6.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7.

Valg af Revisor og revisor suppleant

8.

Evt.

Ad 1 & 2: Valg af dirigent og 3 stemmetællere
Formanden bød alle fremmødte velkommen. Carsten Sparholdt blev valgt som dirigent og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved elektronisk udsendelse til
medlemmerne samt via hjemmesiden og opslagstavlen.
Som stemmetællere valgtes: Lars Stærkær, Peter Lassen og Claus Nygaard.
Ad punkt 3: Formandens beretning
Formanden udleverede beretningen for 2015, samt at opridse de flotte resultater, som
klubbens medlemmer har opnået i forskellige mesterskaber, både indendørs og udendørs.
Klubben har også igen opnået et to cifre i procent vækst på medlemstal. Økonomien har
også været med et lille overskud i 2015.
Alt-i alt igen et godt år for klubben på alle fronter. Beretningen blev énstemmigt vedtaget.
Beretningen vil straks efter generalforsamlingen blive publiceret til alle medlemmer via
email og på webben.

Ad punkt 4: Regnskabsaflæggelse
Tanja Saugmann fremlagte regnskabet for 2015 og revisoren Bente Morbelli-Zinck
ønskede at se bilag for udvalgte indbetalinger i depositum for plads i container i 2014, for
at dobbeltechecke med tilbagebetalinger af depositum i 2015, for de medlemmer, som har
opsagt deres plads i containeren.
Regnskabet 2015 blev godkendt på generalforsamlingen dog med forbeholdt for de
forannævnte poster, som udgør max. 3 x 1.200 DKK. Regnskabet blev énstemmigt
vedtaget.
Ad punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen modtog to forslag fra et senior medlem, om et æresmedlemskab af BGK, samt
indstillingen af Bente Morbelli-Zinck som æresmedlem af BGK fra 2016. Forslaget og
indstillingen blev énstemmigt vedtaget.
Forslaget vil straks blive tilføjet i vedtægterne og Bente fik en gave som beviset på
æresmedlemskabet.
Ad punkt 6: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Charlotte Skjellerup, Tanja Saugmann, Claus Nygaard og Henrik Tanggaard var på valg og
alle fire modtog genvalgt og blev énstemmigt valgt.
Ad punkt 7: Valg af Revisor
Bente Morbelli-Zinck var på valg og modtog genvalgt og blev énstemmigt valgt .
Ad punkt 8 evt.
Ingen
Formanden og dirigenten takkede for en god generalforsamling

