9 November 2015
Referat ordinær generalforsamling
2015

Fremmøde 25 medlemmer:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent - Rasmus Lolholm
2. Valg af referent - William Frederiksen
3. Formandens beretning v. Troels
4. Fremlæggelse af regnskab og budget v. Ole
- Heine: forslår at kontigentet sættes op til 183.- så vi kan få 12.000 extra
i kassen
- Bestyrelsen undersøger om det kan betale sig!
- Budget og Regnskab - godkendt
5. Indkomne forslag:
Fra Thomas Kring - 18-10-2015
1# en ny indedørs opvarmet skatepark med trannys. Vi mangler en super bowl. Denne
hal kunne fx står ved hullet, der er plads.
2# vi skal finde plads til vert rampen.
3# så frem der ikke kommer flere brugere til hallen efter vert og bowlen er pillet ned,
betyder det vel er vi skal have en SUPER bowl for at tiltrække flere brugere. (RCS har
ingen indflydelse på dette så dette forslag vil ikke blive diskuteret)
- Baxel: Xhall er en hal med Trannies
- Troels: en ny hal kræver meget arbejde og er en stor udgift. Det er PT
ikke foreningens fokus at arbejde for en ny hal.
- Medlem: Hvis man skal arbejde for en vert skal det være en mindre
størrelse.
- Gustav: Tag over verten i parken.
- Heine: Det er synd at der er så højt til loftet og der ikke er en vert.
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Fra Mathias Vilsøe - 15-10-2015
Kunne det være muligt at det kunne blive taget op om der kunne komme en bowl i hallen
til mødet?
(RCS har ingen indflydelse på dette så dette forslag vil ikke blive diskuteret)
Kommentar fra alle:
- Der ikke brug for en bowl, vi har en bowl nede i værksteds rummet
- Man kunne godt lave en bowl i hjørnet uden det skader street for meget
- Der sindssygt mange der savner en bowl
- Både og
- Quarter mod quarter er irreterende. Folk bruger det bare som minirampe
og fart - det ville faktisk gavne streeten
- Det gamle grå areal med den åbne bowl.
- China bank arealet bliver ikke brugt særlig meget. Her kunne man bygge
en bowl
- Byg en vert/bowl hybrid
- 50% af hallens brugere skater og savner en bowl.
- Åben bowl virker aldrig! Ødelægger flowet
- Man bør arbejde for varme i Xhall
- Mischa: Ja til en bowl har store konsekvenser for et streetareal.
- Rasmus: Xhall bliver et ghetto spot, hvor jeg ikke tør sende mine børn
hen.
- Heine: RCS ingen indflydelse på hallen, dog er RCS stemme vigtig for
hallens bestyrelsen.
- Gustav: Lad os prøve flow arealet i et år - giv det en chance.
6. Fastsættelse af næste års kontingent. (kontigent p.t. 150,- pr. år og bestyrelsen
anbefaler at fortsætte med dette)
- Det blev enstemmigt besluttet at kontigentet ligger på 150.7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Kun aktuelt hvis nogle fra bestyrelsen vælger at gå
af, i år er ingen på valg)
- Gustav Høve Thorsen blev valgt ind på Nis plads da Nis valgte at gå af.
- Hinnerk (som modtog en stående applaus) trak sig og gav sin plads til
Frederik Tanghøj.
- Kristian Molke var interesseret i bestyrelsesarbejdet og ville gerne være
med til nogle projekter. Kristian blev ikke valgt ind men har mulighed for at
komme til nogle bestyrelsesmøder hvis det er relevant.
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8. Eventuelt.
Husk at søge gadeidræts puljen.
- Årsrapport 2014 fremlagt og underskrevet at dirigent
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