Årsmøte 2014 i Norsk CX klubb
avholdt fredag 4. april i Nydalen
Til stede på årsmøtet
Fra styret: Helge Moe Spildrejorde, Joar Rasmussen, Jon Storløkken, Mads Lomholt
Fraværende fra styret: Arthur Soltvedt
Øvrige deltagere: Fem medlemmer i klubben

Referat fra møtet:
1.14. Innkalling:
Innkallingene ble godkjent
2.14. Valg av referent og ordstyrer:
Følgende valg gjennomført:
Referent: Helge Moe Spildrejorde - Ordstyrer: Joar Rasmussen
3.14. Årsberetning:
Årsberetningen fra styret ble gjennomgått av styreformann Jon Storløkken. Følgende hovedpunkter ble
fremhevet:
•
•

•
•
•
•

Klubbens økonomi er bedret takket være salg av donerte biler og brukbar omsetning fra
delelageret.
Lagersituasjonen på Gran er uviss. Klubben må derfor se seg etter annet egnet lokale med sikte
på å redusere lagerleie, ha tilstrekkelig plass til finsortering av delene og bedre tilgang enn per i
dag. Betydelig innsats har vært lagt ned og vil måtte legges ned i denne forbindelse
Det er registrert 195 CX på skilt i Norge. Potensiale for økt antall medlemmer er til stede. Det
siktes inn på å ta kontakt med den “ukjente” delen av eierne av disse bilene.
Innspill til aktivitet klubben bør gjennomføre mottas med takk fra klubbe. Få slike forslag
kommer inn.
Årstreffet er den store happening. Det oppfordres til deltagelse og tidlig påmelding
Regnskapet er tilgjengelig på e-post om ønskelig. Nøkkeltall fra regnskapet ble gjennomgått.
2013 viser et driftsoverskudd på om lag 24 500 kr. Revisjonsrapport ble innlevert av revisorene.

4.14 Innkomne forslag
Vedtektsendringer: Citrophiles vedtekter § 3 ble drøftet med sikte på å fremme forslag om å fravike
kravet om klubbens representant er med i klubbens styre. Formålet er økt fleksibilitet. Citrophile har
imidlertid godtatt gjennom vedtak at klubbens styre kan oppnevne en representant og forslaget om å
sende inn forslag til vedtektsendring frafalt. Helge Moe Spildrejorde orienterte kort fra møte i Citrophile
styre. Det ventes en liten økning i kostnadene til deltagelse i bladsamarbeidet.
CX klubbens medlemskap i LMK. Lite nytt har skjedd. Kravet til om besiktigelse er
redusert. Intensjonsvedtak fra tidligere videreføres ved at Joar Rasmussen gjør nytt forsøk på å avklare
krav/ kostnad for klubben ved LMK medlemskap
Lageret på Gran: Mads fremmet krav om refusjon av utlegg han har hatt ved for tidligere lagerleie i
2008-2009 i perioden med dobbelt lagerhold i klubben. Intensjonsvedtak om refusjon ble fattet. Mads
Lomholt fremlegger skriftlig krav/faktura. Det ble besluttet å besiktige mulig alternativt lokaler på Roa.
5.14. Kontingentfastsettelse.
Følgende vedtak fatter: Dagens kontingent på dvs kr 475 og kr 250 avhengig av Citrophileabonnement
beholdes.
6.14. Valg av styremedlemmer.
Følgende er gjenvalgt vedtatt ved akklamasjon: Helge Moe Spildrejorde og Arthur Soltvedt og Jon
Storløkken
Mads Lomholdt var ikke på valg.
Joar Rasmussen var ikke på valg.
7.14 Valg av representant til Citrophilestyret.
Følgende representant ble valgt:
Hovedrepresentant: Helge Moe Spildrejorde
Vararepresentant:
Mads Lomholt
8.14 Valg av redaktør i Citrophile.
Følgende representant ble gjenvalgt:
Joar Rasmussen
Det bemerkes at alle må bidra med stoff til bladet
9.14 Valg av 2 revisorer og valgkomite
Revisorer: Gjenvalgt: Helge Moe Spildrejorde. Nyvalgt: Roy Jensen
Valgkomite: Nyvalgt leder: Trond Svendsen som leder. Nyvalgt nestleder Torfinn Skogen
10.14. Avslutning ved ny leder
CX klubbens leder Jon Storløkken takket Trond Svendsen for arbeidet med de nye CX klubb hjemmeside.
En tilsvarende hilsen ble sendt forum-ansvarlig Dag Mattis.
Helge Moe Spildrejorde ble enstemmig oppnevnt som æresmedlem i Norsk CX klubb

