Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Behandling af indkomne forslag.
Se bilag 1

Fastsættelse af kontingent efter forslag fra bestyrelsen.
Forslag uændret.

Fremlæggelse af kommende års budget.

Valg til bestyrelsen. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal, 2 vælges på ulige
årstal. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år.
Erik Kammer Andreassen – ønsker genvalg
Jørgen Vendelbo – ønsker genvalg
Ane Møller – ønsker ikke genvalg

Valg af 2 suppleanter for 1 år. Suppleanter er de 2 som får flest stemmer efter de
valgte bestyrelsesmedlemmer.
Jørgen Vendelbo – nu i bestyrelsen
Henrik Folden Jensen – ønsker genvalg

Valg af revisor for 2 år af gangen, 1 revisor vælges på lige årstal og 1 revisor på ulige
årstal og revisorsuppleant for 1 år.
Jørgen Moltsen – ønsker ikke genvalg

Valg af rytterrepræsentant, landevejs-motion, landevejs-licens, MTB-motion og
MTB-licens, efter forslag fra bestyrelsen.
Landevej-motion, Erlan Medum Andersen – ønsker ikke genvalg
Landevej-licens, Allan Hareskov – ønsker genvalg
MTB-motion, Søren Holt og Kim Espersen – ønsker genvalg
MTB-licens, Kenneth Maysfelt – ønsker genvalg

Eventuelt.

Bilag 1:
Forslag 1:
Forslag til mødet her fra må være at der bliver vedtaget hvor årets klubtur skal gå til. Der har efterhånden været taget
tilløb mange gange og det er blevet til meget snak, men ingen handling. Lad os få sat 2 streger under hvor og hvornår :-)
Mvh. Søren Holt
------------------------------

Forslag 2:
Fra Ole Blomseth – se vedlagte
-----------------------------

Forslag 3:
Kære CCH bestyrelse, det er jo snart tid til den årlige generalforsamling.
Søren og jeg har talt om, at det er fantastisk vi har så stor en cykelklub i Hjørring. Og vi tror det kunne være godt at tage
en dialog på generalforsamlingen om udvikling af CCH.
Dagsordenspunkt:
Bestyrelsen fortæller om hvilke tanker, ideer og visioner den går med. Der ønskes en positiv og fremadrettet dialog
herom med feedback, ideer og forslag til bestyrelsen.
Gode hilsner
Søren Maagaard
Karsten Mühlendorph Bæklund Rudolph Kamstrup

