
 

 
 
 
Referat fra Generalforsamlingen oktober 2017 

Antal deltagere: ca. 50 

Valg af dirigent: Jørn Madsen 

Indkaldelsen var ikke rettidig indkaldt, men forsamlingen accepterede dette. 

Bestyrelsesberetning 2017 ved Finn Brask  

Finn startede med at mindes vores tidligere mangeårige formand Gunnar Andersen der i denne sæson afgik ved 
døden, efter længere tids sygdom. 

Endnu et godt cykel år gået. Vejret har været noget blandet, men alligevel er det blevet til mange km. på landevejen. 
Der har været stor tilslutning til de fleste arrangementer. 

Vi startede året med åbningsløb og fest med rekord tilslutning.  

Til Grejsdalsløbet var der også stor tilslutning, næsten 30 deltagere. Til 3-Højeløbet noget færre. Årets bundskraber 
blev Skiveløbet med 0 deltagere. Vi har også været repræsenteret i mindre lokale løb. Men som flere også har 
kommenteret på FB, kunne vores deltagelse i lokale løb godt være meget større. Man kunne måske godt ønske sig at 
vi var mere synlige i disse løb. Om det er turudvalget eller de enkelte medlemmer der skal tage ansvar her, kan vi godt 
tage en intern debat om. Afslutningsfesten var også super og godt besøgt.   

Årets store klubtur til Harzen havde rekord deltagelse med 58 deltager. I år var vi også heldige med rigtigt godt vejr. Vi 
har fået lagt en god ramme, hvor inddelingen i 4-5 hold kører smertefrit. Det er imponerende at vi kan køre så mange 
km i bjergrigt terræn, uden nævneværdige uheld. 

Mht. uheld har det ikke været så positivt til den alm. træning. Der har været for mange uheld i år. Så, kan man jo 
spørge sig selv om grunden til det. Det er ikke fordi at man ikke ved hvordan man skal køre i et felt. Kim, har jo haft 
alle nybegynderne under sine vinger. Det er tydeligt beskrevet på hjemmesiden hvordan man gør, og vi italesætter det 
ved mange lejligheder. Men, uopmærksomhed, og negligeren af aftalte regler er den enkeltes ansvar. Vi skal som 
klub/gruppe hele tiden hjælpe hinanden med at holde fokus på sikkerheden, så vi fremover får disse uheld minimeret. 

Vi har mange sponsorer som støtter os økonomisk. Husk at bruge dem hvis I skal have købt eller lavet noget som de 
kan levere. Vi skal have nyt tøj om et år. Det giver mulighed for at nye sponsorer kan komme på banen. Vi har mange 
medlemmer som har kontakt til mange firmaer i vores område. Det kunne være dejligt hvis I kunne hjælpe med at 
formidle nogle sponsorkontrakter til disse firmaer   

Medlemstilgangen har i år været god, vi er 120 medlemmer. 



HCC har boet på Vest indtil nu, men vil gerne flytte tætter på HCM, og de overvejer derfor også at flytte ned til 
Juniorhallen. 

Til sidst vil jeg godt sige mange tak til Kim, festudvalget, turudvalget og bestyrelsen for et godt samarbejde i det 
forløbne år. Mange medlemmer har også hjulpet med afvikling af vores tirsdags- kaffe arrangement. 

Kommentarer til beretningen. 

Per C.: Glad for at være medlem i klubben. Deltagelsen i løb må være op til den enkelte, og ikke 
nødvendigvis et klubanliggende.  Sikkerhed er altid vigtig, og som gruppe skal vi være gode til at advare 
hinanden. 

Anders: Uheld bør analyseres, så vi undgår at gentage dem. 

Bengt: Der mangler ofte signaler om problemer på vejen – de første skal advare og denne advarsel skal gå 
hele vejen ned gennem flokken. 

Steen: Hvad skal der til ? 

Poul Plov: Der kan peges, og gives andre signaler. 

Hans: For dårligt at der ikke kom flere til Limfjorden Rundt. 

Per C: For dårligt at bestyrelsen ikke var til sidste fest. 

 

Regnskab 16/17 og budget 

Det blev gennemgået og ingen bemærkninger 

Budget blev gennemgået og ingen bemærkninger. 

Indkomne forslag 

Lisbeth forslag vedr. sikkerhed:  

Vi skal blive bedre til at melde det gennem gruppen – det kan blive meget bedre, og i bund og grund er det 
vores cykel kammerater og vores egen sikkerhed det drejer sig om. Husk både at give både lyd og vise 
problemet med tegn.  

John: mener det er fordi vi bliver ukoncentreret, og nogen gange kører over evne (bliver træt).  

Poul Plov: Vi skal alle kunne tåle at modtage gode råd, uden at blive ”pigesur”.  

Bengt: Slå ud før du bliver træt.  

Mogens: En der bestemmer – en der er kaptajn – herved opnås der større sikkerhed. 

Bestyrelsen kommer med en handlingsplan. 



Lisbeth forslag vedr. tidligere opstart 

Jens Jørgen: Af frygt for at vi bliver ”flere klubber i samme klub”, bør vi holde fast i de faste tidspunkter. 

Flemming: Hold fast i en træning, og brug FB ved siden af. 

Jan Hvids forslag om tidligere opstart i weekenden om sommeren – f.eks kl 9:00. 

For:   18 

Imod:  9 

Forslaget er hermed vedtaget. 

Thomas forslag om intervaltræning. 

Det er ensformigt bare at køre rundt, uden temposkift. Måske start i det små hver 14 dage, eller måske 
bygge det ind i den daglige træning. 

Flemming: Måske mødes ½ time før alm opstart. 

Jørn: Hvis der køres på bakken er der altid en der vil forsøge at slå en. Derved kommer der intervaltræning 
ind i den daglige træning. 

Bengt: FB kunne bruges til at indkalde til Interval træningen – det skal planlægges, og en skal have/tage 
dirigentstokken. 

Jens Ole: Turudvalget skal tage forslaget op. 

Jens Jørn: Fantastisk hvis klubben kunne få det op at køre, og det bør ikke nødvendigvis være bestyrelsen. 

John: Vil kunne berige vores træning. 

Vejledende afstemning:  

For: 27 

Imod 0 

Intervaltrænings-udvalget blev: Kim – Per - Mogens - Thomas 

Carøs forslag 

Skal træningen flyttes til kl 18:00 i stedt for kl 18:30 – Vi kommer før hjem, og der f.eks. vil være lidt mere 
tid til kaffen om tirsdagen. 

For 14 

I mod 20 

Forslaget er hermed nedstemt. 



Fastsættelse af kontingent 2017/18 

Vi har i år genereret et underskud, og det kan vi som klub ikke leve med i længden. Kontingenter har alle år 
været kr 300,00, bestyrelsen forslår kr. 400,00. for næste sæson. 

Efter lidt diskussion frem og tilbage kom det til afstemning.  

Forslaget blev det vedtaget, med overvældende flertal. 

Valg til bestyrelsen 

Følgende var ikke på valg: Finn Brask – Jens Jørn Pedersen.  

Kasseren: Steen ønsker genvalg – vedtaget 

Peter Brændstrup: Peter ønsker genvalg - vedtaget 

Jens Ole Poulsen: ønsker ikke genvalg 

Alice Moshom: Blev forslået og valgt 

Suppleanter: 

1. Sup: Per Clausen  
2. Sup: Peter Yssing 

Revisor:   Tage Nielsen (Genvalgt) 

Revisor suppleant Jan Hvid (Genvalg) 

Eventuelt: 

Bengt: * Husk at overholde færdselsreglerne. (rødt lys – rundkørsler – rækkehånden ud, etc.). * Husk 
skærme på cykle, gerne nogen der når helt rundt. * Husk at få alle med ud af en rundkørsel. 

Yssing: * Vi mangler regelmæssige medlemslister * øl og sodavand om tirsdagen * måske en reklame i 
avisen for opstartshold.  

Kim: Der er nyt på begynderhold. Kim er optaget hver anden uge, og Lisbeth tager over i de uger. *Der er 
mulighed for en skrueaften hos Olympia. * Martin Mortensen tilbyder at komme ned og indstille cyklerne.  
* Hærvejsløbet har tilbud for tilmelding inden nytår. 

Poul Plov: Fint med tilskud til arrangementerne, og vi skal fortsætte på den nuværende måde. 

Jens Jørn: Gennemgik listen over hvilke medier der bliver brugt til hvad, Hjemmesiden – Mail – Facebook. 
Alle kan være med på FB, også uden det betyder at der åbnes for andet end Holstebro Cykelmotion. 

Jan H:  Facebook fungerer fantastisk. 

Jørn: Der er vælgermøde i Idrætsrådet på onsdag, i Gråkjær Arena – Kom hvis I har lyst. 



Lis: Cykelstærk er et godt hold på Flex – så opfordring til at tilmelde sig.  

Formanden sagde tak til Jens Ole for mange år fantastisk arbejde for HCM. 

Referent: Peter Brændstrup 

Udenfor referatet, da dette ikke blev diskuteret på generalforsamlingen. 

Udvalg: Det blev ikke fundet deltagere til diverse udvalg. Bestyrelsen vil tillade sig at prikke udvalgte 
medlemmer på skulderen, for at høre om de kunne tænke sig at give en hånd med i udvalget. 


