generalforsamling_2013
03-04-2013 ordinær generalforsamling for PMC.
fremmødt: DNP, Martin, Frederik, Victor, TB, Rasmus, Anders Madsen, Dantzer,
Hastig, Adam, Bunk, Alexander, Knudsen, Dina, Karsten? ( zx6r), Cronberg,
Andreas, Caroline, Malene, Alice, JJ, Bager, Henrik Kofoed, Kent Dabelsen
(prospect) og Mona (trainee)
1)
dirigent: Frederik
referent: Rasmus
2)
retidigt: ok
beslutningsdygtig: ok
3)
bilag fra tommy
4)
regnskab:
forelæggelse af regnskab var under standard (få bilag)
kontigent 21750 kr.
udgift: 25000 kr.
egenkabital: 25000 kr. konto: 38000 kr.
underskuddet skyldtes at vi bevidst har brugt mange penge:
10000 på arrangementer
12000 på værktøj
regnskabet er godkendt af revisorer.
bemærkninger:
-Der mangler kvitteringer fra nøgledepositum.
-regnskabet mangler 3 kvitteringer fra 10. april 2012, på i alt
400 kr
ros til kasseren fra klubbens medlemmer.
Regnskabet er enstemmigt godkendt.
5)
præsident:
opstillet:
valgt:

Victor
Victor

kasserer:
opstillet:
valgt:

Martin (genopstiller)
Martin

6)
øvrig bestyrelse:
opstillet: TB, Frederik, DNP
valgt:
TB, Frederik, DNP
nøgleansvarlig: Martin
kommentar: bestyrelsesmøder skal have mere fokus på arrangementer.
7)
suppleant:
Rasmus
8)
revisorer:
Anders Madsen, Dantzer.
9)
male/slibe arbejde:
klagepunkt fra Bager (find mail fra december).
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Brok 1: Der er slibestøv OVERALT. Klubben er omdannet til en malebås med
slibestøv på alle flader og spraydåse maling på stole, vægge og diverse rundt
omkring. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Hvis man er en stor nok helt til
at bruge klubben som malerværksted, så er man også en stor nok helt til at rydde
op efter sig selv. I gamle dag når vi skulle male noget, så gik vi ned i
parkeringskælderen så støv og lugt og maling ikke generede nogen. Ingen kan være
tjent med klubben som den ser ud nu. Hvis kælderbaren generes at malelugt mister
vi klublokalet. Nogen folk på DTU har INGEN tålmodighed med PMC.
Brok 2: Desuden roder det overalt med skrammel og skidt. Der trænger til en
generelt gennemgang. Klubben er ikke et opbevaringsrum (Hastig har f.eks. 4
store flyttekasser, et helt skab for sig selv og en komplet udstødning. Tag dog
dine ting med hjem til dig selv!).
Brok
være
(læs
nye.

3: Skabene ”ejes” stadig af de samme som for 10-15 år siden. Det kan ikke
rigtigt at skabene ikke er tilgængelige for dem der bruger klubben jævnligt
studerende). Da jeg flyttede i hus tømte jeg mit skab så der er plads til
I andre gamle rotter burde gøre det samme.

Brok 4: Vinteropbevaring i klubben. Wittrocks ZXR og Dominator-Anders Guzzi står
mere eller mindre urørt siden ventil/motordagen. Det kan da ikke være rigtigt?
Find at andet sted at stille jeres jern i vinterkulden. Min YZF’er ville også
stå trygt og godt i PMC, men jeg har samvittighed nok til at stille den et andet
sted. Skal man stille sin motorcykel i PMC i vintermånederne skal der en seriøs
god grund til for ikke vi andre får ondt i røven.
forslag: maling og slibearbejde forbydes i klubben (for nuværende
lokaler: kælder 101)
forslag vedtaget med et stort flertal
10)
status på flytning:
løsningsforslag om leje af spilværksted skudt ned efter ny bestyrrelse
i pfg.
pfa og pfg forslår at pmc indlemmes under pfa. dette forslag blev
nedstemt af pmc til extraordinær generalforsamling.
forslag fra alexander om at prøve at finde alternativt lokale og
bringe dette til cas. godt benarbejde er positivt hvis vi går til
pressen.
magtkamp mellem cas og bygning 237.
forslag fra bager om at nedsætte et klublokaleudvalg til at aflaste
bestyrrelsen.
Dina: tage flytningen op med klubudvalget for at få et alternativt
lokale
(muligvis uden værksted).
JJ: ved ekstraordinær generalforsamling vedtog
vi at et lokale der ikke kan bruges til værksted ikke er brugbart.
minimumskrav skal muligvis til revision.
JJ, DNP, knudsen og Bunk: bestyrelsen bør ikke gå under minimumskrav
Victor: Der blev forsøgt at gå lidt på kompromis for at gøre det muligt
at finde en løsning.
Martin: håber på midlertidig løsning, ser fremtid i at flytte til
ballerup.
JJ: dækmaskine kan stå hos ham, hvis alt andet fejler.
lokaleudvalg:
JJ, Bunk, Victor, Frederik, DNP.
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lokaleudvalg besluttet.
oprydning i klubben:
generalt skal vi være bedre til oprydning.
forslag om at afskaffe skabe: skriv ud om hvem der vil beholde skabe.
gennemgå skabsliste og opdater.
genoprettelse af projektskabe i forlængelse af oprydning af skabe
vedtaget. et reglement skal udarbejdes.
hjemmeside:
ros til TB.
forslag fra bunk: reglement omdøbes til vedtægter.
lidt brok over kalender. faldet til jorden igen.
argument mod at oprette et wiki: tager snakken væk fra listen.
ingen skriftlig forening af gode historier. mister charmen ved
fortælning.
wiki delvis opbakning.
forslag om klub-gps - vedtaget. skal være garmin zumo.
prg server opsætning: Dantzer, Bunk.
Dina: klubture skal starte senere (kl. 18 istedet for 17).
Anders Madsen: start planlægnig af 20 års jubeleum. opret festudvalg.
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