Referat af generalforsamlingen 2019.
1. Formanden byder velkommen.
2. Valg af dirigent. Jim Nielsen er valgt.
a. Udpegning af referent: Bestyrelsen foreslår Malene Hansen, godkendt.
b. Vi har i mange år ikke haft brug for stemmetællere
3. Dirigenten afgør om denne Generalforsamling er indkaldt jf. vedtægterne: Ok
a. Er der nogen tilstede der har indvendinger om generalforsamlingens gyldighed.? Nej.
b. Dirigenten sikrer sig at indkaldelse har været rettidigt indkaldt (14 dage før) Ok
c. Er dagsorden gyldig jf. vedtægterne. Ok.
4. Formandens beretning, - bemærkninger fra salen: Ingen og godkendt. Se vedhæftede
beretning.
5. Regnskab 2018 fremlægges af Kassere, - bemærkninger fra salen: Ingen, og godkendelse:
Godkendt.
6. Budget 2019 fremlægges af Kassere, - bemærkninger fra salen: Forslag om at webmaster
skal have noget for det store stykke arbejde, der er med ny hjemmeside, dette drøftes videre i
bestyrelsen.
7. Behandling af indkomne forslag:
a. Der er ingen indkomne forslag modtaget.
b. Bestyrelsen foreslår at vi kun afholder klubfest en gang hvert andet år og en frokost i
forbindelse med mesterskabet de andre år. Det er alle enige i, er en god ide at arbejde
videre med. Klaus Grundahl forslog at vi så i 2020 tager op hvad der skal til for at flere
vil med, f.eks. blev der nævnt at musikken ofte har været for høj de sidste par år, så
folk ikke har kunne tale sammen, samt at ens partner er placeret ved siden af nogen
som de ikke kendte, så det var nogle punkter der kunne arbejdes videre med..
8. Valg af medlemmer til udvalg.
a. Festudvalg til rytterfesten
b. Udvalg til at afholde Julemik

Aflyst i 2019
O-holdet: Godkendt

c. Turudvalg til Hallandsåsen søndag den 28. april: Frank Lith, Klaus Grundahl med
forbehold og Kim Jakobsen
d. Turudvalg store klubtur i juni med frokost

Preben tager den opgave igen i år

e. Klubmesterskab

Jim, Frank og Allan

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
a. Tony og Per er på valg - begge genopstiller: Er hermed valgt.
b. Er der andre kandidater som ønsker at opstiller: Nej.
Suppleanter:
c. Keld og Claus genopstiller som suppleanter. Er hermed valgt.
d. Er der andre kandidater som ønsker at opstille: Nej.
10. Valg af revisor og suppleant.
a. Revisorer - Klaus Grundahl og Jim Nielsen genopstiller: Er hermed valgt.

11. Eventuelt. ( Her kan intet vedtages, men blot skrives til referat).
Karsten Hoffmann fortalte at husk der nu er åbent for tilmelding til DGI Cuppen, (Snow FunBike Cup Powered by DGI) https://www.dgi.dk/cykling/landevejscykling/cykelloeb/dgi-cup der
vil også blive lagt information på vores hjemmeside omkring støtte fra klubben.
Frank Licht fortalte om klubbens tur til udlandet, og efterspørger hvorfor der ikke er flere
med? Vores medlemmer må gerne tænke over hvad der skal til og komme med input. Per
Sørensen sagde at der måske skal mere information til. Jim sagde at måske, er det bedre at
ligge det hvert andet år og Jan foreslog i foråret det ene år og efteråret det andet år. Der kom
også input om at økonomien kunne være en grund, eller er det måske bedre at gøre det i
marts mdr.? Kim forslog at vi kunne tage et emne op på en klubaften omkring rejser i klubben
hvad vil vi og hvornår?
Kim fortalte om vores trailer og der kommer mere info omkring den på hjemmesiden.
Klaus spurgte også ind til vores klubaftener, at her kommer der ej heller så mange længere,
dette kunne også være et punkt på en klubaften, eller medlemmer kunne melde ind hvad de
godt kunne tænke sig der skete på vores klub aftenerne. Kim J vil gerne arbejde videre med at
der kommer nogen og holder foredrag.
Jim talte om vores klubmesterskab, som vi tidligere har drøftet, hvad skal der til her for at der
kommer flere. Frank, Allan og Jim har talt sammen videre om det og efterspørger hvad andre
syntes? Der kom forslag om flere muligheder, f.eks. flere løb hen over sæsonen og så man får
point for hvert løb man deltager i, og til slut bliver der præmier til lodtrækning, så der er en
”gulerod” for alle til at deltage. Formentlig vil der forsat være enkeltstart som bliver vores
officielle Mesterskab. Jim Allan og Frank arbejder videre med muligheder.
Karsten Hoffmann kom med et forslag til at der kommer lidt betænkningstid efter
Formandens beretning i forhold til spørgsmål, dette tages til efterretning.
Allan fortalte at der står gamle træningstider i håndbogen på hjemmesiden, dette opdateres.
Søren fortalte lidt mere om DGI Cuppen i forhold til hold konkurrence og at han cyklede på
hold 4 sidste år.
12. Dirigent lukker officielt generalforsamlingen.
- og giver ordet tilbage til Formanden der takker for god ro og orden.

Formandens beretning 2018

2018 er gået godt
Vi er en god og velfungerende motions cykleklub med ca 160 medlemmer - ca samme antal som
sidste år. Vi har indført et nyt administrationssystem og i den anledning fik vi ryddet op i
medlemskartoteket og fik fjernet nogle - ikke aktive - ikke betalende - medlemmer. Og så har vi haft
en lille tilgang som vi plejer. Derfor status quo på mandtallet.
Vi havde en konsulent fra DGI til en seance om sikker cykeltræning i efteråret. Der arbejdede
klubbens medlemmer aktivt omkring hvad sikkerhed er for ØCK. Og vi kom i fællesskab å denne aften
frem til de 5 regler der betyder mest for os:
• Vis hensyn over for andre trafikanter
• Tydelig kommunikation og tegngivning
• Respektér kaptajnen og dine medryttere
• Brug cykelstierne
• Kør i gruppestørrelser på max. 10 - 12 ryttere
Disse regler vil blive efterlevet af kaptajnerne i den kommende sæson. Det er jo i bund og grund et
spørgsmål om sikkerhed - jeres sikkerhed. Og skulle der være medlemmer der gentagne gange
bryder disse simple regler vil kaptajnerne - med 100% opbakning fra bestyrelsen - være klar til til at
bede disse medlemmer, om at cykle andre steder end med os.

Nyt tøj
2018 var også året hvor vi skiftede look. Rema1000 trak sig som sponsor efter 3 år og vi forhandlede
med de øvrige sponsorer om at dække det tab. Kønig og Partner samt PH-EL gik med til det øgede
sponsorat imod at få lov til at designede nyt tøj til os. Det blev til det flotte look som vi har i dag, ved
Jim’s kreative design. Tak for det Jim. Samtidig bestemte bestyrelsen sig for at klubben godt kunne
bekoste et sæt tøj til alle medlemmer. Det er blevet effektueret i løbet af 2018.
Også en tak til Prebens kone der har tegnet det 40-års logo vi har fået på brystet.
Og en stor tak skal her lyde til Malene, for det store arbejde hun gør for at holde styr på Filip og
Campione. I 2018 har tøj leveringerne faktisk fungeret ganske godt - ikke mindst Malenes arbejde.

Hjemmesiden
Hjemmesiden har været nede i en periode hen over julen. Den korte tekniske forklaring er at vores
internetudbyder opgraderede serveren til en version vores hjemmeside software ikke kunne køre på.
Men siden er ved at være tilbage igen. Der er kommet nyt look og mange nye funktioner og jeg skulle
hilse fra webmaster og sige at han arbejder på at få informationerne fra den gamle side opdateret og
lagt ind på den nye. Der bliver lidt tilvænning

Traileren
Klubben har købt Torben Andersens trailer. Og efter en kærlig hånd fra Brian Hansen og en indsats
fra Keld fik vi den synet og omregistreret. Tak til den frivillige indsats. Klubbens medlemmer kan leje
traileren for et symbolsk beløb. Ikke-medlemmer skal betale lidt mere.
I samme anledning fik klubben også et CVR nummer og vi har nu yderligere udvidet administrationen
med MobilePay. Så vi fremover kan opkræve kontingenter og deltagerbetalinger via nummeret
454965. CVR og MobilePay findes på hjemmesiden.

Mesterskabet
Klubmesterskabet blev i år afviklet på en fin lørdag i september. Igen i år var vi heldige med vejret.
Der var dog ikke megen tilslutning - som der i øvrigt ikke har været de seneste år. Når man spørger
vores medlemmer hvorfor de ikke stiller op får man svaret “Jeg kan jo alligevel ikke vinde”.
Bestyrelsen har vendt og drejet mulighederne og overvejet om det er umagen værd at afvikle
mesterskabet - og om man i det hele taget kan kalde det et mesterskab når det kun er ca 10% af
klubbens medlemmer der deltager.
I 2019 prøver vi noget nyt - et mesterskab i tre afdelinger. Mere om det senere.

Rytterfesten
Der var i 18 ikke stor tilslutning til rytterfesten til trods for Uffe og Dortes store indsats - tak til dem. Så
også her foreslår vi fremover prøve noget nyt. Rytterfesten afholdes fremover, som vi kender den, kun
hvert andet år de øvrige år vil klubben i stedet indbyde til en frokost på den sidste lørdag i september,
startende med i år.

Spinning
Vi valgte i år helt at droppe spinningen i klub-regi denne vinter. Det tilbud vi fik var dyrere end hvis
vores medlemmer var kommet ind fra gaden og havde købt et klippekort. Vi prøvet igen til næste år at
forhandle et godt tilbud.

Kaptajn Gruppen
Kaptajn gruppen arbejder godt. Per afholder to møder med kaptajnerne om året og har i 2018
organiseret en inspirationsdag for kaptajnerne. Det gentager han i år når sommersæsonen begynder.
Vi har haft en lille afgang fra kaptajn gruppen ved C-holdet i 2018 men allerede her inden sæsonen
2019 er gået i gang meldte der sig en ny aspirant og vi har sagt velkommen til Janni til at støtte op om
arbejdet på C-holdet. Jeg siger C-holdet for vi har samtidig valgt at slå træningen for C og T sammen,
det har jo i praksis været afviklet sådan det meste af 2018. Janni kommer fra 3650 hvor hun før har
taget førertrøjen på, så hun er ikke ubekendt med kaptajn rollen. Vi sender Janni på kursus så snart
hun kan afse en weekend til det.

Takker
jeg vil gerne slutte af med en stor tak til vore sponsorer. Tak til dem der har støttet os i 2018 og tak til
dem der har valgt også at støtte os i 2019. Tak til de frivillige medlemmer der besætter klubbens
forskellige udvalg. Udvalg som vi ikke kan undvære i klubbens arbejde.
Desuden vil jeg takke min bestyrelse for det store arbejde I gør for klubben og tak fordi I endnu ikke er
blevet træt af jeres formand.
Og også den største tak - til alle jer, medlemmer - uden jer ville det slet ikke være sjovt at være
formand.

