Referat af Generalforsamling for året 2016
CMC Vestsjælland afholdt den 25-03-2017 i Dronning stuen på aktivitetscenter Munkesøen.
17 medlemmer var mødt.
AD 1: Valg af dirigent og to stemmetællere.
Niels blev dirigent og Camilla og John blev stemmetællere.
AD 2: Bestyrelsens beretning.
Vi startede vanen tro med at holde julefrokost i januar. Så kom Svebølle træf i starten af april
og så var vi ved at komme i gang med sæsonen. Der var mange ture, jeg nævner lidt i flæng
snevejrs tur til Hallenberg som Kurt og Mona havde arrangeret (de stod dog ikke for vejret)
Åbning af Egeskov, der var en weekend tur til Kalmar med rundtur på Øland, Niels D havde
lavet en tur Storebælt rundt, Anker havde lavet en fin tur Sydsjælland rundt. Derud over har
der været vores onsdags og søndagsture fra OK tanken Sydhavnsvej. Så har vi i år prøvet at
holde klubaftener på Smakkerup kro. Hvor vi er mødtes til en gang stegt flæsk med persille
sovs ca. en gang pr måned. Jeg vil gerne her lave lidt reklame for initiativet. Mød op når vi
starter igen til efteråret det er vældigt hyggeligt. Vi sluttede sæsonen med Gløgg og
æbleskive og et” god jul” hos Claus og Inge. Som det sidste vil jeg nævne at vi har fået lavet
en ny hjemmeside. Den har Ole lagt et stort stykke arbejde i, tak for det. Jeg syntes den
virker rigtigt godt. Jørgen gennemgik årets runde og halvrunde fødselarer .
Der var et spørgsmål om det er muligt at fjerne koden under feltet Blog på hjemmesiden. Ole
undersøger om det kan lade sig gøre.
Beretningen blev godkendt.
AD 3: Kassereren aflægger regnskab til godkendelse.
Mona gennemgik regnskabet som viser at vi har tæret lidt på formuen og nu har 10.907,64
på kontoen.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
AD 4: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen
AD 5: Fastsættelse af medlemskontingent og indmeldelsesgebyr.
Bestyrelsen foreslog uændret. Det blev vedtaget.
AD 6: Valg af formand.
På valg var Lisbeth Hansen som ikke modtager genvalg. Niels Dandanell blev foreslået og
valgt med applaus.

AD 7: Valg af bestyrelsesmedlem.
På valg er Ole Ystrøm, han blev genvalgt.
AD 8: Valg af to bestyrelses suppleanter.
På valg er Jan F Nielsen og Niels Dandanell .
Jan F Nielsen blev genvalgt. Lisbeth Hansen nyvalg.
AD 9: Valg af to revisorer.
På valg er Jørgen Nielsen og Niels Dandanell .
Jørgen Nielsen genvalg og Marianne Iversholt nyvalg.
AD 10: Valg af to revisor suppleanter.
På valg er Jan Pedersen og Camilla Schæfferbo
De blev genvalgt.
AD 11: Eventuelt.
Niels fortalte at han er ved at lægge sidste hånd på en tur til Kiel i starten af september
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