Generalforsamling RCS 2014-09-11
Der er stort fremmøde: dvs. 16 mennesker!
Referent: Hinnerk
Ordstyrer: Rasmus
Stemmeoptæller: Hinnerk
Årsberetningen/årsregnskabet gennemgås af formanden – se årsrapporten
2013.
Fremtidig ønskes der en mere udpræget brugerinddragelse i fht. udvikling af nye
skatespots.
Der stilles spørgsmål til hvordan foreningens indtægter opstår – de kommer ind
gennem medlemskontingentet og kommunens tilskud i forhold kontingentets
størrelse og aldersfordelingen blandt medlemmerne.
Yderligere bliver der søgt økonomisk støtte og gennem lokaludvalg, Roskilde
festival osv. i forhold til afvikling af forskellige events.
Behandling af indkommende forslag – ingen
Kontingent: Har tidligere været 150kr – fungerer som udgangspunkt som en
rabatordning.. Der diskuteres funktion og værdi af denne ordning.
Godkendelse af kommende budget 14/15: vi har pt. 65.000kr på kontoen –
der ikke noget vedtaget budget endnu.
Valg af formand:
Der kun Troels, der stiller op. Så Troels Jørgensen bliver ny formand for RCS –
TILLYKKE!
-

Han vil gerne bidrage til kendskab og information.

-

Vil gerne opdatere og optimere foreningens hjemmeside

-

Gøre klar hvad man får for sin kontingent.

-

Lidt mere stolthed for vores foreningen.

-

Fremtidige projekter: bedre belysning i fælledparken. Samarbejde med
andre skateforeninger i landet – danne et netværk. Lave en haludveksling
med Bryggeriet – lære af hinanden. Lave en landsdækkende konkurrence
for folk over 30år.

Valg af næsteformand:
Nis bliver siddende som en støtte for den nye formand.
Valg af 5 menige Bestyrelses – medlemmer – følgende blev valgt

1. Hinnerk Petersen
2. William Frederiksen
3. Rasmus Sørensen
4. Andreas Laustsen
5. Mischa
Nis(næstformand)
Ole(Kasserer)

Eventuelt:
Brugerbestyrelse
Der spørges ind til om man kunne repræsentere foreningens bestyrelse i
brugerbestyrelsen.
Ideer til nye udvalg
Der bør gøres opmærksom på hjemmesiden at vi har udvalg under denne
bestyrelse.
Skatespot-udvalg: Daniel, William, Keld, Stefan, Frederik
Kommunikations/marketings-udvalg: Troels, Rasmus, Nis, Daniel
Vert-udvalg: BO – finder flere navne.
Fos-udvalg: Rasmus Sørensenog Nis(William som konsulent) – i finder på et
dato. b
à Udvalgene fremlægger deres første arbejdsresultater til næste
bestyrelsesmøde mandag den 22. 9 kl. 20.00
Skift af CVR-adresse
Afvikles under overlevering fra gammel til ny formand
Skateskole
Fosmidlerne skal vi have fat igen. Der kan søges aktivitetsmidler ved at være
med til at afvikle et arrangement, hvor vi kan dokumentere hvor mange
medlemmer er med.

