Referat af stiftende generalforsamling i foreningen Ballerup
Cannonball.
Fredag d. 15/11-2019 kl. 19:00 på adressen Måløv Hovedgade 93.

Dagsordenen er som følger:
1. Valg af dirigent.
• Mikkel blev valgt til dirigent.
2. Valg af referent.
• Kristine meldte sig, og blev valgt.
3. Registrering af fremmødte.
• Tilstede er: Maria Dehn Christensen, Kristine Haugaard, Magnus Jølner og Mikkel Haugaard.
4. Valg af stemmetællere.
• Med kun fire deltagere blev vi enige om at stemmetællere ville være unødvendige.
5. Præsentation af ideen med foreningen v. Magnus & Mikkel
• En forening med medlemmer kan give en fast base af løbere der føler ejerskab for løbet, og som
udover egen deltagelse vil trække løbere fra deres netværk med.
• Lettere adgang til at låne faciliteter af kommunen. Eks. Toilet og omklædning i hallen v. løb.
• Økonomien i løbet bliver uafhængigt af Magnus og Mikkels privatøkonomi.
6. Gennemgang af vedtægterne og afstemning om disse.
• Vedtægterne blev gennemgået, diskuteret og med en enkelt lille rettelse enstemmigt
vedtaget.
7. Økonomi
a. Konto – Hvordan gør vi det bedst og billigst
• Mikkel fortalte at han havde kigget rundt på hvad div. banker tilbyder af løsninger. Det
bliver hurtigt ret dyrt at have en foreningskonto, og for en lille forening som vores vil det
æde en meget stor andel af budgettet.
• Så vidt vides er der ikke nogen regler der siger at vi skal have en konto, medmindre vi søger
om offentligt tilskud, og det er på nuværende tidspunkt ikke planen.
• Mikkel har en, privat, konto i Danske Bank med navnet Ballerup Cannonball som hidtil har
været brugt til løbet. Indtil der findes en bedre løsning er det den konto foreningen bruger.
b. Fastsættelse af kontingent.
• Efter en lille debat, hvor pkt. 8b blev inddraget blev kontingentet fastsat til 100 kr.
for det første år.

8. Overdragelse af løbet Ballerup Cannonball til foreningen Ballerup Cannonball.
a. Status for løbet
• Magnus og Mikkel gennemgik de løb der har været afholdt, samt de tanker de har
gjort for fremtidige løb.

o

Til første løb deltog 35. Til andet løb stillede 18 til start. Det vurderes at det
lave deltagerantal til andet løb skyldtes broløb i Frederikssund, da det især
var halvmarathon løberne der svigtede.
• Status på hvad løbet har af ting (borde, pavillon ect.) samt hvad der skal indkøbes
fremadrettet.
b. Økonomi
• Løbet har indtil nu givet underskud. Det skyldes først og fremmest at der har været
en del etableringsomkostninger.
• Mikkel havde udarbejdet et budget for de kommende løb der viste et mindre
overskud.
• Magnus og Mikkel påtager sig det underskud der har været og overdrager løbet,
med tilhørende ting (Støbeforme, borde, pavillon ect.) til foreningen uden
beregning.
c. Hjemmeside
• Magnus orienterede om de tanker han har gjort sig om hjemmesidens opbygning
når løbet overdrages til foreningen. Alle var imponerede og udråbte straks Magnus
til IT ansvarlig.
• Magnus står i dag som ejer af hjemmesiden. Det er ikke så nemt at overdrage
hjemmesiden til foreningen, så indtil videre forbliver Magnus ejer, mens foreningen
overtager den økonomiske forpligtigelse.
9. Valg til bestyrelsen.
• Til bestyrelsen blev følgende valgt for en toårig periode:
• Maria Dehn Christensen.
• Magnus Bay Jølner.
• Mikkel Bay Haugaard.
• Kristine Haugaard blev valgt som suppleant.
10. Eventuelt.
• Magnus fortalte at han i øjeblikket var ved at undersøge mulighederne for et online
billetsystem. Det bliver op til bestyrelsen at tage stilling når der er fundet en god løsning.
• Der blev taget foto af mødet til minde fra dagen.
• Dirigenten takkede for god ro og orden, hævede mødet, og indbød til uformelt hyggeligt
samvær.

