
 

Referat fra Generalforsamlingen 23. oktober 2018 

Deltagere: Cirka 46 medlemmer 

1. Valg af dirigent. 

Jørn Madsen blev foreslået, og forsamlingen accepterede valget. Jørn konstaterende en lille fejl i dagsordenen, da 

Steen ikke er på valg. Generalforsamlingen er lovligt varslet. 

2. Bestyrelsens beretning: 

Så er endnu et godt cykel år gået. Og vi må sige at cykelåret 2018 har været outstanding.  Der er vel ikke nogen af 

de tilstedeværende, der har oplevet en sommer, der har været så varm, tør og solrig som 2018. Vi har fået kørt 

mange km. Og der har været stor tilslutning til de fleste arrangementer. 

I år havde vi skiftet Grejsdalsløbet ud med Danmarks Højeste i Skanderborg. Nogle af os blev så glade for 

området, at årets Silkeborg-tur blev omlagt til 145 km. Ruten i Skanderborg, hvor 2 hold havde en god tur i det 

kuperede terræn, med efterfølgende grill-party i Jens Jørns værksted.  

Vi har også været repræsenteret i mindre lokale løb. Men som flere også har kommenteret på FB, kunne vores 

deltagelse godt være større. Vi kunne måske godt ønske os 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 håber vi også vil blive godt besøgt, i talende stund 37 deltagere. 

Årets store klubtur til Harzen havde 52 deltagere. I år var vi også heldige med godt vejr. Vi har fået lagt en god 

ramme, hvor inddelingen i 4 hold kører smertefrit. Det er imponerende at vi kan køre så mange km i bjergrigt 

terræn, uden nævneværdige uheld. 

Mht. til uheld, havde vi jo en del sidste år. I bestyrelsen gik vi proaktivt ind i problemet. I det tidlige forår havde 

vi en velbesøgt klubaften med overskriften GOD STIL. Efterfølgende havde vi 18 medlemmer på Kaptajnskursus. 

Vi kan efterfølgende konstatere, at uhelds frekvensen er faldet betydelig, selvom de enkelte uheld vi har haft, har 

været alvorlige nok for de implicerede.  

I år har været en prøveperiode med nyt starttidspunkt for vores weekend træning. I bestyrelsen kunne vi godt 

tænke os en evaluering/kommentarer til forsøget. Jeg vil her gerne henstille at den debat foregår under punktet 

evt. da det giver turudvalget lidt friere hænder til at afpasse efter dato, vejr osv.  

Igen i år har vi haft et hold for nye medlemmer/begyndere. I år har Lisbeth, Kim og Flemming klaret opgaven fint 

og kompetent. I bestyrelsen har vi fået mange positive tilbagemeldinger. Så, mange tak for det Lisbet, Kim og 

Flemming.  

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 i 2019. 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/sponsorkontakter til disse firmaer. Vi er et udvalg (Jesper I, 

Mogens og Finn.) som arbejder med det pt. Men lidt ekstern hjælp udefra vil ikke gøre noget. 

Vi har igen i år lavet en vintertrænings aftale med Flex-fitness. Aftalen er forbedret i år. Medlemmerne får en 

ekstra måned til samme pris og Flex Fitness er sponsor den kommende periode. En del af aftalen, er også 

afhængig af hvor mange medlemmer vi stiller med. Desuden skal Flemming være spinnings-instruktør derude i 

denne sæson. Så, der findes vel ikke argumenter for ikke at spinne på Flex, denne vinter?  

Til sidst vil jeg godt sige mange tak til festudvalget, turudvalget og bestyrelsen for et godt samarbejde i det 

forløbne år. Mange medlemmer har også hjulpet med afvikling af vores tirsdags kaffe arrangement. Mange tak 

for det. 

Kommentarer til beretningen: 

Per C: Vi skal vise klubtrøjen frem – Klubturene er fantastiske, bl.a. motorvejsløbet, Skanderborg. Gerne mere af 

dette.  Der kan evt. som Flemming har praktiseret startes bagerst i et felt, som en ”HCM gruppe”.  

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

Steen fremlagde Regnskabet 17/18. 

Årets resultat gav et lille plus ca kr. 1400,00. 

På udgiftssiden kom ”Kaptajn kursus” som ekstra omkostninger.  

Hans mener at pengene til Kaptajn kurset er givet godt ud, da det har givet os bedre opførsel, og derved 

reducere risikoen for uheld.  

Balancen: Aktiverne kr. 304.000,00 

Budgettet 18/19: Underskud kr. - 20.000,00 

4. Behandling af indkomne forslag 
 
Der er ikke indkommet forslag, til dette punkt 
  
5. Fastsættelse af kontingent. 

Kontigent kr. 400,00 er også vedtaget for den kommende sæson 
     
6. Valg af bestyrelse. 
 
Formand: Finn Brask er genvalgt 
Medlem: Jens Jørn Pedersen er genvalgt 
 
Bestyrelsen ønsker at Kasserer opgaven løbende i det kommende år overføres til Alice fra Steen, 
hvilket generalforsamlingen blev orienteret om.  
 
7. Valg af suppleanter. 

Peter Yssing: 1. supplement 
Peder Kirkegaard: 2. supplement 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 
(Tage ønsker ikke genvalg) 
Mogens Kragh er valgt 



Jan Hvid. Supplement 
 
9. Evt. 
Køretid: 2018 har været et prøve år mht. weekend starttidspunktet kl. 9:00 vs. kl. 10:00.  
Lars: Tilhænger af kl 10:00 pga. det er de eneste dage morgenkaffen kan nydes af med familien. 
Henny: Godt af få turen beskrevet inden opstart, samt at alle kan være med.  
Bestyrelsen vil votere, og komme med et resultat. 
 
Nedsættelse af diverse udvalg 
Festudvalg: Steen – Peter Yssing – Jesper Langer 
Tøjudvalg: Jens Jørn – Alice – Jan Hvid 
Turudvalg: Peter – Flemming – Jesper Langer – Peder Kirkegaard 
Sponsorudvalg: Finn – Mogens Kragh – Jesper Iversen 
Tirsdag aften opgave: Går på tur imellem holdene (hold 1 – 2 – 3 – 4 etc.) 
 
Tage: Hjemmesiden er inaktiv. Dette gav en lystig diskussion om FB, mail vs. hjemmesiden etc.  
Bestyrelsen hørte hvad der blev sagt, og vi vil tilstræbe at opdatere hjemmesiden efter bedste evne. 
Dog er der informationer der ikke hører hjemme på en hjemmeside, og de vil komme ud via Mail og FB. 
Der blev sidste år lavet en beskrivelse af, hvilke IT-platforme som der vil blive lagt de enkelte 
informationer ud på. Denne beskrivelse vil blive lagt på hjemmesiden, så at vi alle hjælper hinanden 
med at ”holde snuden i sporet”. 
   

Referent: Peter Brændstrup 


