Motionsklubben af 1945
2800 Kongens Lyngby

Referat
Onsdag den 6. januar 2016 afholdtes ordinær generalforsamling i Motionsklubben af 1945.
Generalforsamlingen blev holdt i komtessestuen på restaurant Bjælkestuen, Lyngby Hovedgade
78, 2800 Kongens Lyngby med følgende dagsorden:
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 750,00
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Formand - Carsten Wendel Nielsen - ikke på valg
Sekretær - Lars Christian Petersen - ikke på valg
Kasserer - Jan Lorentzen - er villig til genvalg
Valg af én suppleant
Suppleant - Søren Rygaard - er villig til genvalg
Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor - Henrik Pedersen - er villig til genvalg
Revisorsuppleant - Steen Vindahl Nielsen - er villig til genvalg
Eventuelt

Efter en særdeles velsmagende og velfortjent middag bød formanden Carsten Wendel Nielsen
velkommen til den årlige generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden var sendt til alle
medlemmer pr. e-mail den 13. december 2015 ligesom regnskab for 2015 var fremsendt pr. e-mail
den 3. januar 2016. Der var mødt 21 medlemmer til generalforsamlingen.
Ad.: punkt 1 – Valg af dirigent
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Tom Klausen til at varetage hvervet som dirigent.
Tom blev valgt med akklamation til at lede generalforsamlingen.
Dirigenten gennemgik generalforsamlingens dagsorden og gav herefter formanden ordet for
aflæggelse af beretning.
Ad.: punkt 2 – Formanden aflægger beretning
Formanden nævnte at vi er 25 aktive medlemmer. Torben Ask blev budt velkommen som nyt
medlem i år. Erik Steenkilde har sagt han bliver aktiv igen fra næste sæson. Vi kunne godt være et
par medlemmer mere uden at salen bliver overfyldt.
Sæsonen startede med ”vandreturen”, hvilket har været en tradition i mange år. I år gik turen
gennem dyrehaven. Stor tak til ”Elverpigen” som mødte os i Ulvedalene med kolde øl og vand.

Vandreturen sluttede med frokost med smørebrød og øl på Hotel Fortunen. Vi fik et godt
traktement for 135,00 kroner.
Stor tak og ros til vores træner for altid super undervisning og til kassereren for at finde en afløser,
når Mette er syg eller bortrejst.
Vi er jo heldige, at vi har salen på Lindegårdsskolen. Vi har ikke det tidspunkt kl. 18 som vi har
ønsket, men skal nok være glade for den tid vi har alligevel. Kommunen strammer jo op på at
udnyttelsesgraden på de kvadratmeter der samlet er til rådighed.
Vores tilknytning til FIL føler jeg giver en tryghed på, at vi ikke bare lige bliver flyttet ud af salen
fordi andre skal ind. FIL skal holde 75 års jubilæum lørdag den 23. januar 2016, hvor vi vil være
repræsenteret af Jan, idet jeg er forhindret i at deltage. Dagen vil give os status og indflydelse på
flere punkter – eksempelvis:
•
•
•
•
•

Status over idrætsforholdene i forhold til kommunen og de frivillige amatørforeninger.
Opdatering omkring DIF og GDI’s strategi for fremtiden
Vi kan få indflydelse på idrætsforeningernes forhold til kommunen
Medvirke til ønsker og forventninger til kommunen
Anni Frisk Carlsen er vores direkte forbindelse til kommunalbestyrelsen

Vi er registreret i DGI, GDI og firmaidrættens centrale forenings registre.
Kommunens foreningsportal åbnes for sæson ansøgninger medio januar 2016. Vi kan derefter
ansøge om lokaler, sale og haller for sæsonen 1. august 2016 – 30. juni 2017.
I går gik den nye portal ”Leisure in Lyngby” i luften (fritid oversat). Det er via denne portal, at
udlændinge i kommunen fremover kan læse om fritidsaktiviteter, hvad er en forening, samtidig
med, at de kan se, hvad foreninger og andre tilbyder. Hvis motionsklubben ønsker at reklamere på
siden, kræver det at teksten er på engelsk og der skal henvises til en kontaktperson der taler
engelsk.
Vores egen hjemmeside mk45.dk kunne jeg godt tænke mig bliver brugt noget mere aktivt. Måske
har jeg ikke formået at gøre den attraktiv. Jeg har selvfølgelig overvejet at gøre mere ud af den,
men det kræver lidt mere feedback fra jer. Der har været forslag om medlemsside med login og
password. Hjemmesiden fortsætter, så lad os se hvad det kan blive til.
Vores 75 års jubilæum om 4 år. Skal vi planlægge noget og skal det være fest med koner ?
Dirigenten efterlyste herefter spørgsmål og kommentarer til beretningen:
Formanden åbnede selv med at foreslå oprettelse af en fond i forbindelse med klubbens 75 års
jubilæum om 4 år.
Jan foreslog at hvert medlem indbetalte pr. år kr. 500 til fonden i 4 år.
Søren Jensen mente at fonden skulle etableres nu.
Søren Rygaard foreslog, at der blev nedsat et udvalg der skulle komme med forslag til
arrangement og finansiering heraf.
Ole mente at hvert medlem nok skulle ”finde pengene” den dag et jubilæums arrangement blev
aktuelt, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.
Beretningen blev herefter godkendt.

Ad.: punkt 3 – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Kassereren gik ud fra at alle havde set regnskabet, som var sendt til medlemmer på mail og
efterlyste spørgsmål. Flere medlemmer ønskede at se kassebeholdningen. Kassereren omtalte de
stigende priser på traktementet ved vore sammenkomster og forklarede endvidere situationen
omkring et mindre underskud på klubbens bankkonto.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad.: punkt 4 – Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr. 750,00. Kassereren gjorde dog opmærksom på at
dette næppe var nok, hvis vi ville fastholde det efterhånden høje niveau hvad angår traktementet
ved vore sammenkomster. Torben Ask foreslog at kontingentet blev hævet med 20 til 25 kroner.
Kassereren mente dog, at det var bedre vi udover kontingentet gav en ”skvat” mere i forbindelse
med vore arrangementer. Bestyrelsens forslag med uændret kontingent blev vedtaget.
Ad.: punkt 5 – Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen.
Ad.: punkt 6 – Valg af bestyrelse
Carsten Wendel Nielsen og Lars Christian Petersen blev valgt til bestyrelsen sidste år, hvorfor
deres valgperiode - ifølge 2 års reglen i vedtægterne - først udløber ved næste års generalforsamling. Begge fortsætter uændret deres arbejde i bestyrelsen.
Jan Lorentzen’s valgperiode var derimod udløbet. Jan var dog villig til at fortsætte arbejdet i
bestyrelsen og blev enstemmigt valgt for en ny 2 års periode.
Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne.
Ad.: punkt 7 – Valg af én suppleant
Valg af suppleanter sker for et år ad gangen ifølge vedtægterne. Søren Rygaard der blev valgt på
sidste års generalforsamling var villig til at genopstille og blev herefter valgt for en ny periode.
Ad.: punkt 8 – Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Henrik Pedersen og revisorsuppleant Steen Vindahl Nielsen var villige til genvalg.
Begge blev valgt med akklamation og fortsætter deres revisionsopgaver.
Ad.: punkt 9 – Eventuelt
Carsten omtalte en lang række forudsætninger og dokumentationer der skulle foreligge før vi igen
kunne få glæde af en eventuel ”sponsering” af vore arrangementer.
Erik åbnede en debat om, ”hvad kan vi gøre for at få flere medlemmer”.
Søren Rygaard mente at Motionsklubbens hjemmeside var et brugbart redskab i den forbindelse.
Ole mente at vi kunne henvende os til en personkreds på samme alders niveau. Og foreslog
eksempelvis annoncering i Ældresagens blad.
Henrik gjorde opmærksom på at annoncering kostede penge og anbefalede, at vi fortsatte på
samme måde som hidtil for at opretholde kontinuitet i medlemsantallet.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.
Referent: Sekretær Lars Christian Petersen
Som dirigent:

Tom Klausen

Som formand:
Carsten Wendel Nielsen
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