
REFERAT
Årsmøte i Mandal Cykleklubb

29. januar 2015 kl. 19:00
Sanden Treningssenter

Styret kalte inn til ordinært årsmøte 29. januar 2015. Medlemmene ble invitert til å delta via
klubbens hjernmeside, FB, klubbens app og via SMS. Forslag til saker til behandling ble bedt
sendt til styret innen frist, men fikk ingen henvendelser.

Leder av MCK, Erling Salvesen, infonnerte om at årsmøtet hadde hatt noe kortere
innkallingsvarsel enn det soln er beskrevet i vedtektene, årsmøtet hadde ingen innvendinger til
dette og årsmøtet fortsatte sorn planlagt.

Sakslisten og vedtak følger.

l. Godkjenning av stemrneberettigete

For å ha stemmerett, jfr. Lov orn MCK § 5. Over 15 år og ha gyldig rnedlemskap i minst I
måned - godkjent.

2. Godkjennine av innkalline. saksliste oe forretningsorden

Ingen innvendinger fra årsrn øtet - godkjent.

3. Vale av dirigent. sekretær (referent) og to til å skrive under protokoll

Erling Salvesen ble valgt til dirigent. Sekretær/referent undertegnede, Renate Ø. Klev. Tor
Harald Heldal og Hans Jørgen Woxen ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Behandle klubbens årsmeldine

Årsmeldingen ble gjennorngått i henhold til dokurnentet Årsmelding 20 t 4 sorn ble gjort
offentlig i forkant av årsmøtet.

Korrigeringer/rettelser til årsmeldingen - Michael Eriksen og Kjetil Nornedal har bidratt til
terrengsykkelbane. Johnny Hjortland har vårt med på treninger for terrengjuniorer. Samt
bidratt til trening og oppmuntring til fellestrenin ger. 45 personer er påmeldt til Nordsjørittet
(de aller fleste rnedlemmer av MCK)

Styret vil utføre korrigeringer og foreslår følgende vedtak: Årsmøtet tar styrets årsrnelding
med korreksjon ti1 etterretning. Årsmelding godtatt.
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5. Reqnskap
Geir Inge går gjennorn regnskapet og vi ser at klubben er i overskudd. 60 000,- som er gitt fra
Sparebanken Sør er øremerket sykkelrelatert aktivitet/tenengsykkelbane og klubben må
arrangere et barneritt i løpet av året sammen med Sparebanken Sør.

Styret forslår følgende vedtak; årsmøtet godkjenner regnskapet for 2014 uten innvendinger.
Årsmøtet godkjente styrets forslag, godkjent.

6. Behandle innkomne forslas
Styret har et forslag til endring av vedtektenes § 9, varslingstid for innkalling til årsmøte.
Styret ønsker å redusere denne fra 8 uker til 3 uker.

Styrets forslag til vedtak: årsmøtet vedtar endringsforslaget til styret. Årsmøtet vedtatt
forslaget til endring.

7. Fastsettemedlemskontingent
Styret forslår følgende kontingent for 2015; 300,- for enkeltmedlern og 500,- for familier.
Forslag til vedtak; styrets forslag til kontingent blir vedtatt. Årsmøtet vedtatt styrets forslag
til kontingent.

8. Budsjett
Geir Inge og Erling gikk gjennom budsjettet for 2015. Det konigeres for gaven på 60 000.-
fra Sparebanken Sør og årsmøtet godkjenner dette.

Styrets forslag til vedtak; budsjettet vedtas. Årsmøtet godkjente styrets forslag med
korrigeringen, vedtatt.

9. Behandlins av orqanisasjonsplan
Erling fremviste klubbens organisasjonskarl og orienterle om styrets fullmakt til å ta inn eller
opprette nye grupper ved behov.
Styrets forslag til vedtak; at årsmøtet godkjenner organisasjonsplan og styrets fullmakt til å ta
inrV opprette nye grupper. Årsmøtet godkjente styrets forslag, vedtatt.
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10. Vals

Jan Petter Christensen presenterte valgkomiteens forslag

ret MCK
Leder Erling Salvesen lår
Nestleder Renate Øysteinsdatter Klev 1år
Styremed eln Per Einar Vigrnostad 2år
Styremed eln Erik Tronstad 2år
Stvremed eln Ole Jørgen Haven lår
Styrerned eln Anne Tove Eskildsen I åtr

Vara styremedlern Jan Stubstad lår
Vara styremedlern Knut Berg Bentsen 2år

Rev sor Atle Homme lar
Rev sor Jorunn Christensen 2år

Valgkomite
Leder Torn Erik Eskildsen 1år
Medlern Svein Høgsaas 2år
Medlem Trond Haven lår
Varamedlern Grete Rugland 2ir

Styrets forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag velges. \/algt av årsmøtet.

-. ;'/r,,.1./t1(/'/
Tor Harald Heldal

Referent: Renate Ø. Klev
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