Generalforsamling i Liggecykelforeningen
9. maj 2020.
Referat

Mødet blev afholdt på Holmens Camping ved Ry med 10 deltagere.
1. Valg af ordstyrer.
Brian Bjerrum Scharling

2. Valg af referent.
Jørgen Østeraa

3. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
Der har været to arrangementer.
Tur til Spezi i Germersheim med 8 deltagere. Næste gang starter hjemturen søndag
med en overnatning længere nordpå.
Forårsweekend på Samsø med overnatning i lejet hus i stedet for campinghytter.
Der var 17 medlemmer sidste år. Der er ikke kommet nogen respons fra de som
melder sig ud, men udmelding foregår også som oftest ved at man blot undlader at
betale kontingent.
Hjemmesiden er ikke aktuel. Der er meget forældet indhold. Brian tilbyder, at rydde op i
tingene.
Beretningen blev godkendt.

4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
Formanden gennemgik de enkelte poster i regnskabet.
Der har været kontingentindtægter på kr. 1.580, og udgifter beløber sig til kr. 14.030,
hvorved bankbeholdningen er nedbragt til kr. 68.938.
Det fremlagte regnskab blev godkendt.

5. Vedtagelse af kommende års kontingent og fremlæggelse af budget for indeværende år.
Uændret kontingent på kr. 95 pr. år.
Samme niveau for aktiviteter som sidste år, bortset fra at Spezi er aflyst i år.

6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag var blevet fremsendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Den bestående bestyrelse genopstillede og blev genvalgt. Ingen andre ønskede at
stille op. Heller ikke som suppleanter.
Bestyrelsen består af:
Jørgen Pedersen (Formand). Valgt i år
Hans Jørgen Boye Pedersen. Valgt sidste år
Jørgen Østeraa. Valgt i år

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Søren Flensted Möller genvalgt. Halfdan Grimstad genvalgt.
Uffe Ougaard blev valg til suppleant.

9. Eventuelt.
Hans Jørgen anbefaler at vi deltager i Flyvestation på hjul i Værløse 13. september, for
at sætte mere fokus på liggecykler. Søren påpeger at det vil være positivt hvis andre vil
bakke op omkring liggecykeldelen, da Hans Jørgen ved dette arrangement er fuldt
optaget af Cykelstalden.
Brian udtrykte anerkendelse af, at den siddende bestyrelse, trods ringe opbakning til at
gennemføre arrangementer, bliver siddende og holder foreningen i live.

