
Ordinær Generalforsamling 2015
Dagsorden

0.   Formalia:
- Hvor: Møntmestervej 14L, 2400 København NV
- Hvornår: Søndag d. 1. februar kl. 14:00-17:00

1. Generalforsamlingens åbning v/ Jenny-Margrethe Vej 

2. Valg af dirigent 
1. Trine Bechmann er valgt

3. Valg af referent 
1. Jenny-Margrethe Vej er valgt

4. Valg af stemmetæller 
1. Per Baden er valgt

5. Registrering af stemmeberettigede fremmødte 
1. 16 fremmødte, 14 stemmeberettigede

6. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning samt godkendelse - Se bilag A 
A. Enstemmigt godkendt

7. Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse - Se bilag B 
1. Der skal tilføjes note om udeståender til revisionsnoterne 
2. Der skal laves et officielt bur-regnskab til offentligheden
3. Enstemmigt godkendt

8. Fremsatte forslag fra medlemmer og bestyrelse - Se bilag C
1. Enstemmigt vedtaget

9. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget - Se bilag D
1. Mobilepay: Danske Bank har kontaktet os, fordi de mener, vi skal have en erhvervsordning. 

Men vi har ikke noget CVR nummer længere, og derfor skal vi have en snak med banken 
om, hvad de kan tilbyde, da vi ikke mener, vi skal have en erhvervskonto.

2. Bankskifte: Vi vil rigtig gerne skifte bank, men det skal passe ind i klubbens aktiviteter så 
godt som muligt. Bestyrelsen har set på at skifte til Arbejdernes Landsbank og et skifte 
kunne være omkring 1. maj, hvor vi ikke har så meget i gang

3. Der foreslåes, at justere medlemspriserne, da klubbens økonomi ikke ser særlig god ud, og 
for at matche andre lignende klubbers medlemskaber. Det foreslås at ændre 
Husstandsmedlemskab til 450 kroner og Hovedmedlemskab til 300 kroner - vedtaget 
enstemmigt

4. Budgettet: 
1. Andre indtægter/sponsorater betyder, vi har gang i en større indsats for at få nogle 

ordentlige sponsoraftaler med de større virksomheder. Der er allerede skabt kontakt til 
Agria.

2. Bursponsorat betyder, at selvom vi nu har vores bure, mangler vi stadig at få dækket et 
kæmpe stort beløb, som lige nu er betalt af privatpersoner. Derfor har vi stadig behov 
for, at få folk til at købe vores bure. 

3. Show resultat: Vi har knoklet for at finde billigere haller og for at finde andre metoder at 
spare penge på i 2015 på vores shows. Derudover har vi et show i Rødovre Centrum, 
som giver os 10.000 kroner for at komme der. Vi plejer at have et overskud på 



udstillingerne i Rødovre Centrum på det beløb, vi får af dem for at komme der. Derfor 
tror vi på, vi i år kan vende underskuddet til et overskud på 25.000.

4. Udgiften til bure er de penge, vi skylder Jan & Charly samt Dan Nørager for køb af 
bure.

5. Det er vigtigt, at alle hjælper med at realisere dette budget, da vi - hvis det lykkedes - 
ender med et overskud på ca. 30.000 kroner, og dermed kan betale Pil & Thomas 
tilbage også. Og så vil klubben ved udgangen af 2015 være gældfri.

6. Budgettet er enstemmigt godkendt

10. Valg af formand for 2 år
1. Jenny-Margrethe Vej er på valg, genopstiller, og er enstemmigt valgt

11. Valg af kasserer for 1 år
1. Trine Bechmann stiller op, og er enstemmigt valgt

12. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
1. Bestyrelsesmedlem - 2 år: Mette Hegelund er på valg, genopstiller og er enstemmigt valgt
2. Bestyrelsesmedlem - ikke på valg før 2016: Pil Refstrup er ikke på valg, fortsætter
3. Bestyrelsesmedlem - ikke på valg før 2016: Thomas Schlichting er ikke på valg, fortsætter
4. 1. suppleant - 1 år: Trine Bechmann er på valg, Linda Hedegaard Christensen stiller op og 

er enstemmigt valgt
5. 2. suppleant - 1 år: Sean Moloney er på valg, Joan van der Wehle Jensen stiller op og er 

enstemmigt valgt
6. Revisor - 1 år: Per Baden er på valg, genopstiller og er enstemmigt valgt
7. Revisor suppleant - 1 år: Joan van der Wehle Jensen er på valg, Sean Moloney stiller op 

og er enstemmigt valgt

13. Eventuelt
1. Forslag til vedtægtsændring 2016: Skæve perioder afskaffes
2. Bestyrelsen skal huske at bede om hjælp 
3. Når der kommer hjælpere, skal bestyrelsen være klar til det tidspunkt, de melder ud. De 

skal i hvert fald gøre et forsøg. Man kunne melde opstillingen af dommerringene ud i god 
tid, så man i hvert fald kan gå i gang med dette

4. Forslag til medlemsevents og andet vi kan profilere os med: 
1. Julebingo
2. “slå myter om TICA ihjel”
3. “spørg mig” - personer både op til, under og efter/mentorordning

1. Malle og Glenn
2. Eva og Per
3. Jan og Charly

4. spørg Erwin om muligheden for, at tilkendegive, man er ny ved tilmelding
5. Efter intro til nye, sæt folk i kontakt til erfarne
6. Hvordan bliver man opdrætter i TICA?
7. Hvad betyder de forskellige TICA certificeringer?
8. Breed seminarer osv.
9. World Maine Coon Congress (inspireret af Ragdoll congressen i Holland)
10. Hvordan får man godkendt nye racer
11. Quadruple Congress (det skal lige undersøges agtigt…)
12. Charly undersøger, hvordan man som klub kan sælge merchandise
13. Jenny laver nyhedsbrev med merchandise, vi allerede har (fx. t-shirts til End of Season)
14. Kom og få dit tøjdyr dømt (gør det i Rødovre)


