Der indkaldes hermed til den ordinære årlige
Generalforsamling i Lejre MC-Tur Klub
Onsdag d. 6. Marts 2019 kl. 18:00 - I Osted Kulturhus 1. sal T.H.
Der er kun adgang for medlemmer der har betalt kontingent til klubben
Dagsordenen bliver som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabets forelæggelse og godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår for henholdsvis aktive og passive
medlemmer, samt eventuel justering af kontingentet for indeværende år.
5. Indkomne forslag. (Vedhæftet denne mail)!
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
7. Valg af revisor + revisorsuppleant.
8. Eventuelt (der kan ikke stilles forslag under eventuelt)

Kl. 19:00 fortsætter vi mødet med den traditionelle bespisning med
stegt flæsk med persillesovs. Egenbetaling 50 Dkr.
Tilmelding til Frede på tlf: 30-28-76-19 Senest 1. Marts

Vedtægter for Lejre MC Tur-Klub pr. 11. Marts 2019
§3. Medlemmer:
1. Som medlem kan optages ejere og brugere af en motorcykel. Medlemmer, som
ikke længere ejer motorcykel, kan fortsætte som passive medlemmer til nedsat
kontingent, men kan ikke vælges til bestyrelsen. Medlemskabet gælder for en husstand for
max. 2 personer. medlemmer er ikke personligt ansvarlig for foreningens forpligtelser.
2. Kun den til enhver tid tilstedeværende foreningsformue hæfter for disse.

§6 Foreningens ledelse:
1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 3 medlemmer.
2. Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år, således at 1 vælges i lige år og
2 vælges i ulige år.
3. Der vælges 1 suppleant for 1 år.
4. Genvalg kan finde sted.
5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer og almindelige
medlemmer efter afholdelse af generalforsamlingen.
6. Foreningen tegnes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

(Ændringer er markeret med rød skrift)

Forslag vedr. ændring af bestyrelse og udvalg for Lejre MC Tur Klub

Forslaget er fremsat af Jan Zartov Rasmussen, Gert Dejbjerg og Per Fjelkstrup
Vi foreslår, at man FØR den ordinære generalforsamling, tager stilling til vores forslag om ændring af
vedtægterne.
------------------

Frede Klejs Hansen har oplyst, at han ikke længere ønsker at være formand for klubben.
Desuden har de øvrige bestyrelsesmedlemmer indvilliget i at trække sig tilbage, for at give mulighed for at
ændre på bestyrelsens sammensætning og den måde bestyrelsen arbejder på.
For at dette kan lade sig gøre, er der nogle få ændringer i foreningens vedtægter, der skal godkendes.
Kopi af vores forslag til de ændrede vedtægter er omdelt ved bordet.
Ændringerne er er markeret med RØD skrift.

Følgende ændringer er foreslået:
§3 Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen
§6 Bestyrelsen består frem over af 3 personer, hvor af 2 vælges i ulige år og 1 vælges i lige år

-------------------

Ud over ændringer i selve vedtægterne, mener vi, at der er brug for nytænkning i forbindelse med
Turudvalg og Festudvalg.
Tur-udvalget nedlægges, og der afholdes i stedet tur-planlægnings møder, hvor alle kan byde ind med gode
ideer.
Vi regner også med, at der vil blive flere ad hoc ture med kortere varsel. Alle er velkomne til at foreslå ture.
Festudvalget nedlægges. Det betyder ikke, at vi ikke holder fester. Men når vi holder fest, vil vi fra gang til
gang bede medlemmerne om hjælp til aktiviteterne.

Jan Zartov Rasmussen

Per Fjelkstrup

Gert Dejbjerg

