
 

 

Referat fra Generalforsamlingen i Holstebro Cykelmotions d. 23.otober 2019 

Der var fremmødt 50 medlemmer 

Referent: Peter Br 

 

Valg af dirigent: Madsen blev forslået, og valg. 

Dirigenten konstaterede at forsamlingen var korrekt indkaldt.  

 

Formandens beretning 

Ja, så er der gået et år igen (tiden går hurtig i vores alder, kan jeg vist godt sige for de fleste af de 

tilstedeværende). Cykelmæssigt har vejet været en lidt blandet fornøjelse, men der er alligevel blevet kørt 

mange km. 

Det har vist sig at være en rigtig god ide at fokusere på nybegynderne i klubben. Det betyder at de får en 

god start, og bliver fastholdt i vores klub. Vi har aldrig været så mange medlemmer som nu.  

Sikkerhed på landevejen er meget vigtig for klubben og bestyrelsen. Jeg vil tillade mig at henføre den lave 

skadefrekvens, til det kaptajnskursus vi tilbød for 2 år siden. Vi har i bestyrelsen tænkt på at tilbyde et nyt, 

til det kommende forår. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at høre, om der er nogle i 

forsamlingen, der vil deltage?  

Vi har i år deltaget i forskellige løb. Særligt de 2 lokale løb, Ceramic Speed og Lion`s løbet i Mejrup, har vi 

høstet stor anerkendelse, for de mange røde trøjer i feltet. Da Harzen-turen faldt sammen med Danmarks 

Højeste, tilbød Flemming og hans svoger at lave vore eget Danmarks Højeste. En fin dag, som sluttede med 

forplejning hjemme på svogerens terrasse. Vores traditionelle tur til Harzen, havde igen god tilslutning med 

ca. 50 deltagere. Der er reserveret 50 pladser på samme hotel i 2020. Turen kommer til at ligge sammen 

med grundlovsdag. Dvs. fra tors. d. 4 -7 juni. Fælles buskørsel?    

Hvert 3. år tilbyder vi nyt tøj til medlemmerne. På de beklædningsgenstande, hvor der skiftes sponsor, kan 

man få en gratis ombytning. Tøjet vi tilbyder, er ikke det dyreste på markedet. Skindet i bukserne er 

forbedret i år. Hele ombytningen er sket roligt og smertefrit. Bestyrelsen har kun fået positive 

tilbagemeldinger på det nye tøj.  

Vores rigtige navn er Holstebro Cykelmotion af 1994. Det betød at vi skulle feje vort 25-års jubilæum i 2019. 

Vi mener selv at det blev en rigtig god dag. Mht. til vejrudsigten kunne dagen ikke vælges bedre (solen 



skinnede så meget, at vi ikke kunne få den automatiske lystænding i hallen til at fungere). Vi startede med 

fælles rundstykker i klubhuset. For derefter at køre ud til Anders, til champagne og kransekage (Anders: tak 

for husly og godt værtskab). Efterfølgende havde vi indbudt sponsorer og medlemmer til hygge i klubhuset. 

Flex fortalte om deres nye cykler med watt-måler. Olympia fik tryk-prøvet deres nye cykler på en Tacx-

hometrainer , hvor der blev kørt 2 km. op af Alpe d`huez. Til sidst sluttede vi af med en super 

jubilæumsfest, igen med stor tilslutning.  

Vintertræningen på Flex er allerede startet. Flex har været så heldige at få Flemming i år (igen), som 

instruktør. Husk at I, der melder sig på derude, skal gøre det under HCM’s aftale. For det første får I det 

billigere, og HCM får en del af sponsorbetalingen afhængig, af hvor mange vi deltager. 

Når vi er ved sponsoraterne, vil jeg gerne igen igen opfordre til, at de tages med i medlemmernes 

overvejelser, hvis man skal investere i noget som de kan levere. Vi har i år fået vores sponsorbudget 

forbedret. Det skyldes blandt andet at udvalget er blevet suppleret med Mogens Krag og Jesper Iversen. 

Jeg vil også gerne sige tak til udvalgene og bestyrelsen. Der har været mange store opgaver med nyt tøj, 

jubilæum osv. Opgaverne er klaret i fin stil godt bakket op med god hjælp fra medlemmerne.  

Steen har desværre meddelt at han ikke ønsker at sidde i bestyrelsen længere. Jeg har fortalt at det er 

normalt at medlemmerne i vores bestyrelse, sidder i en noget længere periode - men intet har hjulpet. Så, 

alligevel skal du have mange tak for din store indsats Steen. Du har udover jobbet som kasserer også styret 

festudvalget, og det har været nogle fantastiske fester der er kommet ud af det. Ikke mindst 

jubilæumsfesten i år. Du bliver jo i klubben som menigt medlem, og har lovet at stå standby, hvis/når 

bestyrelsen og klubben får brug for det. Steen fik overrakt en ”klub-Steen”  som tak for den store indsats. 

Hermed overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.    

Kommentarer fra medlemmerne til beretningen: 

Kaptajn kurset: Per C: vi er forskånet med tilskud for uheld i næsten 2 år. Det giver sikkerhed at Kaptajnerne 

styrer hvorhen og hvordan. 

Harzen: Jan: Hvordan er økonomien med bus i forhold til bil = det er økonomisk cirka neutralt! – Cyklerne 

skal så med trailer. Det kræver enighed i gruppen, bl.a. mht tidsplanlægningen. Der kunne fornemmes en 

generel tilslutning fra medlemmerne, og der var også forslag om at køre onsdag aften i stedet for torsdag 

morgen ? 

Sponsorbudgettet: Der har været stor hjælp fra medlemmerne til sponsorudvalget, og uden denne hjælp 

kunne klubben ikke have opnået det flotte resultatet. 

Eventuelt: Skrueaften for nye og uprøvede medlemmer, må gerne være tidligere på sæsonen. 

Regnskabet 

Alice gennemgik regnskabet 2018 – 2019, som var udsendt tidligere, med kommentarer på de forskellige 

punkter.  



Kommentarer til regnskabet: Kommer sponsorindtægten ens i hele perioden – Svar: Enkelte af vores 

sponsorer betaler up front, hvorfor budgettet er lavere de næste 2 år. 

Budgettet gennemgået: 

Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 

Kontingent for den kommende sæson: Uforandret kr 400,00 

Valg af kasserer: Alice Mosholm 

Valg til bestyrelsen: Peter Br genopstiller – Flemming Back er forslået. Begge blev valgt 

Suppleanter: 1. suppleant Peter Yssing & 2. Suppleant Peder Kirkegaard . 

Revisor: Mogens Kragh, genvalgt – 1. Suppleant Jan Hvid, genvalgt 

Eventuelt: 

Per C.: Det kræver meget at kører en klub, og bestyrelsen skal have tak for indsatsen. 

Flemming B: Tour de Taxi - Paristuren starter i Holstebro, så kom glad. 

Jørn M:  Mallorca i uge 12 er åben for deltagere. 

Peter Y: Adresseliste er ønsket, men vi skal passe lidt på da vi kan komme på kant med GDPR lovgivningen ? 

Der mangler at blive opdateret billede fra Harzen på hjemmesiden. 

Udvalg: 

Turudvalget: Jesper L – Peder K – Flemming B – Peter Br 

Festudvalget: Peter Y – Henny + 1 medlem fra Bestyrelsen 

Tøjudvalget og sponsorudvalget: stilles på standby indtil næste år. 

Er der nogen der er forstand på, og interesse i at hjælpe med klubbens hjemmeside. Peder Kirkegaard stiller 

sig gerne til rådighed. 

 


