Møldrup BMX Klub
Ekstraordinær Generalforsamling
20 Marts 2017
Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne bestå af 5 personer, men der har i 2016 kun siddet 2
i denne.
På den ordinære generalforsamling den 6 Marts lykkedes det ikke at få valgt en ny
bestyrelse. Der blev diskuteret forskellige scenarier for BMX i Møldrup såfremt der ikke
kan stilles en bestyrelse.
a) Vi får valgt en fuldtallig bestyrelse for fortsat drift af Møldrup BMX Klub.
b) Møldrup BMX Klub lukkes og aktiverne overdrages til MTIF i håbet om at der
fortsat kan køres BMX i Møldrup.
c) En bestyrelse der ønsker at sammenlægge Møldrup BMX med andre klubber under
BMX Viborg med planer om at etablere en supercross bane centralt i kommunen.
Dagsorden
1.

Valg af dirigent og referent.

2.

Indkommne forslag.
Afgående bestyrelse foreslår at vedtægterne ændres til
§4
"Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer" og
"Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis med 1 og 2 hvert andet år."

3.

Valg til bestyrelse (herunder suppleanter).
Ida Lauridsen vil gerne lade sig vælge til endnu en periode i Møldrup BMX
Klub hvis dennes bestyrelse vil arbejde for at der fortsat køres BMX i
Møldrup.
Såfremt der ikke kan vælges en bestyrelse springes punkt 4 over og der gåes
til punkt 5.
Såfremt der vælges en bestyrelse springes punkt 5 over.

4.

Fastsættelse af kontingent.

5.

Opløsning af foreningen
Den afgående bestyrelse indstiller til at foreningen opløses og at aktiverne
overdrages til MTIF med henblik på at de opretter et BMX udvalg for fortsat
at kunne tilbyde BMX i Møldrup.

6.

Evt
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