Referat af

Generalforsamling mandag den 8. marts 2010
Den blev afholdt på Toftehøjgård og ca. 23 medlemmer var mødt op. Inden
forsamlingen havde Preben købt ind til en dejlig buffet.
1. Valg af dirigent: Frank Elong blev valgt og han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning: Denne blev på bedste vis
fremlagt af Tony og den er vedlagt.
Som en kommentar var ros til hjemmesiden og en stor opfordring til, at det bliver
muligt for medlemmerne at ”skrive på siden” – en såkaldt BLOG.
3. Godkendelse af regnskab: Blev fremlagt af Kim. Vi er 60 medlemmer i øjeblikket.
Herefter blev regnskabet godkendt af forsamlingen.
4. Fremlæggelse af budget:
Forslag fra bestyrelsen om at hæve indmeldelsesgebyret med 100 kr., for at
kompensere for de højere priser på det nye klubtøj.
Gennemgået og vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag: bestyrelsen havde foreslået, at der blev nedsat et
festudvalg. Følgende stillede velvilligt op og blev valgt: Vagn Nielsen, Frank Elong
og Niels Thestrup.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Torben Hansen og Axel Sørensen ønskede ikke genvalg.
Find Jensen og Preben Rasmussen stillede op til bestyrelsen og blev valgt.
Per Grønholt og Jens Jensen blev valgt som nye bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisorer og suppleanter:
Flemming Rolighed og Michael Hesselberg blev genvalgt som revisorer og
som suppleant blev Morten Byrgesen genvalgt.

8. Eventuelt.
Bestyrelsen udnævnte Frank Licht til æresmedlem – under stort velfortjent bifald.
Torben og Axel blev takket for de mange års bestyrelsesarbejde.
Der blev uddelt ”sponsor-vandflasker” fra Cykling Shop
Opfordring om deltagelse i følgende arrangementer / ture:
- Landsstævnet på Fyn den 28. og 29. august.
- ”klub-cykelløb” syd for Roskilde, hvor der er grupper, der kører med snit på
under 35 km/t.
- Træningstur i området omkring Havnsø.
- Post Danmark Rundt – 6. etape er mulig som motionsløb. Elong er
kontaktmand på denne tur.
Hanne foreslog, at en af turene blev en ”familietur”, hvor koner / kærester
kunne komme med.
Endelig blev der reklameret for turen til Hallandsåsen, der er planlagt til 25.
april – måske bliver der endnu en tur.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under generalforsamlingen.

Referent Axel Sørensen

