
Referat af generalforsamlingen i CMC Vestsjælland for året 2017 i 

Dronningestuen aktivitetscenter Munkesøen. Lørdag 17-03-2018. 

 

18 medlemmer var mødt. 

AD1: Valg af dirigent og to stemmetællere. 

 Jan dirigent, Mette og Jørgen stemmetællere. 

AD 2: Bestyrelsens beretning. 

 Ved formanden. Beretningen er vedhæftet. 

 Godkendt. 

AD 3: Regnskab. 

Mona  gennemgik regnskabet som udviste en stigning i formuen på  ca. 1600,-kr. i forhold til 

2016. 

 Regnskabet blev godkendt. 

AD 4: Forslag. 

 To forslag om vedtægtsændringer. 

1. Vedtægter, Formandens navn og dato skal rettes. 

2. §8 stk. 2 Betaling af kontingent, sidste frist er 1. februar, hvert år. 

Ved indmeldelse efter 1. juli, betales kun halvt kontingent. 

 

Rettes til; 

 Betaling af kontingent, skal være indbetalt på klubbens konto senest 1. februar, hvert år. 

Ved indmeldelse efter 1. juli, betales der halvt kontingent. 

AD5: Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indmeldesgebyr. 

 Godkendt. 

AD6: Valg af kasserer.  

 Mona Hansen genvalg. 

AD7: Valg af to bestyrelses medlemmer. 

 Jørgen Larsen genvalg.  Claus Jørgensen genvalg. 
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AD8: Valg af to bestyrelses suppleanter. 

 Jan F. Nielsen genvalg. Jan Petersen nyvalg. 

AD9: Valg af to revisorer. 

 Jørgen Nielsen genvalg. Marianne Iversholt genvalg. 

AD10: Valg af to revisor suppleanter. 

 Camilla Schæfferbo genvalg. Poul Bengtsen nyvalg. 

AD 11: Evt. 

Niels(formanden) fortalte at vi har besluttet at vi holder sommerfest lørdag den 8-9-2016 i 

festlokalerne på Klosterparkvej kl. 1600. Niels (formanden) opfordrede alle der har lyst til at 

være med til at arrangere festen, til at tage kontakt til bestyrelsen så nedsætter vi et 

festudvalg. 

Niels (formanden) fortalte lidt om vores vintermøder på Smakkerup kro. At de har været 

rimeligt succes fulde. Han opfordrede til at hvis der er nogen der har andre forslag end 

Smakkerup kro til at afholde medlemskomsammen, så kom med det, så ser vi på om det kan 

lade sig gøre (evt. i Kalundborg ) 

   Referent Claus Jørgensen 

  

 

 

 


