Referat af

Generalforsamling mandag den 16. februar 2009
Den blev afholdt på Toftehøjgård og ca. 20 medlemmer var mødt op. Inden
forsamlingen havde Frank E og Hanne lavet skøn mad til de fremmødte. Tusind tak
for det.
1. Valg af dirigent: Frank Elong blev valgt og han konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning: Denne er vedlagt. Formand
Franks bebudede afgang medførte indlæg med stor ros til det store arbejde, han havde
udført gennem årene. Som en udtrykte det ” Frank, klubben er dig”.
3. Godkendelse af regnskab: Blev fremlagt af Steen. Alt blev gennemgået på bedste
vis med god humor. Klubben havde fået 7 nye medlemmer i 2008. Steen foreslog, at
den nye bestyrelse ændrer lidt i regnskabsprincipperne, så værdien af klubtøjet kunne
indgå. Herefter blev regnskabet godkendt af forsamlingen.
3a. Bestyrelsen foreslår ændret kontingent som er:
Aktive: 450 kr. pr år og der ydes 200 kr. i rabat til køb af klubtøj.
Passive: 250 kr., men intet tilskud til køb af tøj.
DCU-motionslicens: 225 kr. 4 ”Cykling World-blade”
Godkendt.
4. Fremlæggelse af budget:
Gennemgået og vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag var modtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Frank Licht og Nikolaj Hebel ønskede ikke genvalg.
Kasserer Steen Svanholm ønskede at udtræde af bestyrelsen af jobmæssige årsager.
Axel Sørensen blev genvalgt, men efter eget ønske kun for et år.
Tony Holgersen, Michael ”Hero” Jacobsen og Kim Jacobsen blev valgt ind i
betyrelsen.
Preben Rasmussen og Find Jensen blev valgt som nye bestyrelsessuppleanter.

Der var taler til de afgående, ikke mindst formand Frank, der fik stående applaus og
et gavekort til et kroophold. Også Hanne blev takket for hendes store arbejde for
klubben.
7. Valg af revisorer og suppleanter:
Flemming Rolighed og Michael Hesselberg blev valgt som revisor og
som suppleant blev Morten Byrgesen genvalgt.

8. Eventuelt.
Mich Hero: Der vil blive afholdt et ”sponsorarrangement” hos CykelXperten –
formentlig mandag den 2. marts.
Elong: opfordring om deltagelse i en af etaperne i motionsdelen af Post Danmark
Rundt.
Den klassiske snak om holdinddeling blev da også luftet og der er enighed om, at
hold B er vigtig og at det vil være godt, hvis de to hold kunne mødes ude på ruten.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under generalforsamlingen.
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