	
  

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2014
Sted: Klimagården, Sakskøbing
1.

Jørgen Coulthard blev valgt til dirigent

2.

Annette Greenfort blev referent

3.

Tove Børresen aflagde årsberetning og perspektiverede med initiativer/ture for 2014. Beretningen bliver
uploadet på www.riderutelolland-falster.dk under Foreningen

4.

Regnskabet
1. Kasserer Bettina Lidstrøm gennemgik årsregnskab for 2013 og budget for 2014
a. 147 betalende medlemmer
b. Udgifter til hjemmesiden omfattede bl.a. DK Hostmaster; moduler til hjemmesiden;
mødeforplejning; kontorartikler; bankgebyrer
c. Indtægter fra sponsorater
d. Fejlretninger
e. Regnskabet er i plus pr. 4. jan. 2014
f. Regnskab blev godkendt

5.

Indkomne forslag
Frederiksdal rutelaug:
a. Fællesmøde med repræsentanter for hvert rutelaug én gang pr. kvartal – datoer bliver lagt op på
hjemmesiden under Foreningen. Første fællesmøde bliver i februar måned
b. Fællesture til Årshjulet – tages op ved førstkommende fællesmøde for bestyrelse + rutelaug
c. Fællesarrangementer som betales af foreningen – tages op ved førstkommende fællesmøde for
bestyrelse + rutelaug. Merethe Clausens mand, Tom Clausen Bådsgaard kan kontaktes mhp. bus til
fællestransporter.
d. Vi (bestyrelsen + Frederiksdal Rutelaug) inviterer Lolland kommune/Rødby afd./Magnus og evt. Park &
Vej
e. Nyhedsbreve. Rutelauget foreslår, at foreningen udsender et nyhedsbrev hver måned. Annette
uploader info om, at vi nu vil udsende Nyhedsbrev en gang om måneden på hjemmesiden med
opfordring til at komme med input til næste måneds Nyhedsbrev – deadline 1 uge før udsendelse.
f. Forsikring for foreningen-rutelaugene? Bestyrelsen checker vedtægterne for evt. bemærkninger vedr.
forsikring.

6.

Fastsættelse af kontingent. Blev fastsat til samme beløb på 50,- kr

7.

Valg af bestyrelse. Følgende blev valgt til bestyrelsen:
1.
2.
3.
4.
5.

8.

Louise Svendsen
Mai Britt Juel
Jørgen Coulthard
Lise Loos Jørgensen
Jane Petersen

Valg af suppleanter
1.

9.

Valg af revisor
1. Merethe fortsætter

10. Valg af revisorsuppleant
1. Merethe Clausen
11. Evt.
•
•

Foreningens logo ligger nu hos hos ComSkilte i Søllested - http://www.comskilte.dk/. Annette uploader
derfor info om at det er muligt at få trykt foreningens logo på tøj etc.
Bestyrelsen blev opfordret til at diskutere forsikringsforhold/færdsel i privat skov og køb af
dagskort/månedskort mht. momsreg.

