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Referat af ordinær generalforsamling  

torsdag den 13. oktober 2011 

 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent 

Valgt til dirigent blev Bert Due Jensen, og valgt til referent blev Lise F. Kristoffersen. Dirigenten 

konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt iflg. vedtægterne. 

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning  

v. formand Johan Knudsen 

I perioden 1/9-10 til 1/9-11 måtte vi tage afsked med 2 medlemmer. Det var Bjørn Ebbesen, som 

var medlem i nogle år og huskes fra vintertræningen 09/10. Derudover var det John Mathiesen, i 

adskillige år en meget flittig turcyklist med stor interesse for cykelteknik. Han var kendt for at 

deltage i mange af de store skandinaviske motionsløb og for at være redaktør for klubbladet 19 

gange med nr. 3/ 2009 som det sidste. Vi ærer deres minde. 

 

I bestyrelsen forlod Carsten Pihl jobbet pga. sygdom og blev erstattet af Lone Belhage. Tak for 

Carstens tid. 

 

Vi er pr. d.d. 92 medlemmer. Det er en tilbagegang fra sidste år, hvor vi var 108.  

 

Hovedaktiviteten er stadig cykelturene. Der har i perioden været 17 éndagsture inkl. 3 

grillarrangementer med et gennemsnit på 13 deltagere. Yderligere 3 ture måtte aflyses pga. vejret 

og én, fordi turlederen var kommet til skade. Året før var der 2 ture mere pga. bedre vejr, men 

stadig med et snit på 13 deltagere pr tur. 

 

Hertil har vi vintertræningsturene, der afvikles søndage formiddage i perioden medio november 

til medio marts. Der kørtes denne sæson på ét hold. Fremmødet var præget af den hårde vinter.  

 

Så er der onsdagstræningsturene, der køres om aftenen fra medio april til medio september. 

Tempoet er raskt. Fremmødet har i snit været 5 deltagere pr. gang. 

 

Der har traditionen tro også været 2 vandreture med i alt 10 deltagere. 

 

Klubaftenerne har været godt besøgt med ca. 25 i snit pr. gang. Det betyder, at de samler flere 

mennesker end klubturene. Men det tæller også, at vi har et godt klubaftensudvalg og en god 

klubaftenkoordinator. 

 

Traditionen tro havde vi nytårsfrokost, som i år var blevet skubbet til marts. Ud over mad var 

der musik og dans. Vi havde fået et mindre lokale på Rødovregård til 30 personer. Men da vi 

blev 55 tilmeldte, måtte vi finde et andet lokale. Vi endte med at være 45. Derfor blev 

arrangementet holdt i nogle selskabslokaler på Gl. Køge Landevej. Køkkenholdet ydede en meget 

flot indsats. 

 

I starten af maj stod Finn Ørssleff for en cykelrejse til Mallorca med god forplejning. 12 personer 

deltog. Vi boede på samme hotel af fin standard og lavede dagture derfra i forskellige små hold. 

Cyklerne lejede vi på stedet, og kvaliteten var i top bortset fra én, hvis bagskifter røg fra 

hinanden mod slutningen af opholdet. Men det udløste bare en anden cykel øjeblikkeligt. Vi 

mødte rigtig mange andre cykelgrupper. 

 

Midt i maj afholdtes en kombineret cykle-/vandretur til Kullen med 1 overnatning. 
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Der deltog 9. Vejret var blandet, men det var tørt, da der var behov for det. Arrangementet 

fungerede fint og havde masser af indhold. 

 

Sidst i maj stillede vi igen op som kontrolposter til Sjælsø Rundt. Arrangørerne var ikke 100 % 

oppe på dupperne mht. information og sikkerhed. Til trods herfor klarede alle 26 turcyklister 

opgaven. De skal have stor tak. 

 

I starten af juni stod Knud Hofgart for en forlænget weekendtur med 2 overnatninger på 

Svendborg vandrerhjem. 14 deltog i perfekt vejr. 

 

Sommerferieturen på ca. 1½ uge gik i år til Tjekkiet for 3. gang. Det var traditionen tro i bus med 

cyklerne i trailer. Vi havde entreret med såvel Ruby rejser som et særskilt busfirma. De 29 

deltagere boede i pensionat med halvpension. Det blev både til cykling, vandring, flodsejlads, 

festmåltid med dans og traditionel sightseeing, både lokalt og i Dresden. Så vidt vides var der stor 

tilfredshed med gensynet med Tjekkiet, hvis bakker stadig kan overraske nogle af os i størrelse. 

 

Sidst i juli var der cykelturistuge i Kolding. Den bød på et bredt udvalg af arrangementer. Der var 

150 deltagere, heraf 20 turcyklister. 

 

Først i august var der det internationale cyklistrally Semaine Féderale i Normandiet i Frankrig. 

Det er altid velorganiseret. 3 turcyklister deltog. 

 

Hjemmesiden afspejler, hvad der rører sig i klubben generelt suppleret med aktuelle billeder fra 

afholdte ture. Så altså: husk alle at bidrage med billeder til webmaster. Det er vigtigt, at vi alle 

husker at indsende evt. ændringer til annoncerede arrangementer samt nye meddelelser om 

møder o. lign., som ikke kan nå at komme i de ordinære klubblade. Ellers har webmasteren 

ingen chance for at rense ud i den og holde den ajour. Hjemmesiden besøges i øvrigt af flest om 

foråret. Seneste registrering for månederne juni-september inkl. er 10-20 pr. dag. 

 

Økonomisk kører vi fortsat på skinner. Kassebeholdningen er lidt bedre end for et år siden. Når 

det skyldige beløb for Sjælsø Rundtposterne dukker op, bliver beholdningen forbedret på et år til 

i alt 65.500 kr. 

 

Om fremtiden: Det har været et ret roligt år i klubben. Det ser ud til, vi har et passende varieret 

aktivitetsniveau, som skulle tilfredsstille de fleste. Dog bør vi alle have for øje at bidrage til en vis 

medlemstilgang, så vi får erstatning for den naturlige afgang. 

 

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 3: Regnskab for 2010/2011  

v. kasserer Flemming Nielsen 

Som nævnt i bestyrelsens beretning ser regnskabet for 2010/2011 godt ud, og kassebeholdningen 

er ca. 1.000 kr. større end sidste år. Dette skyldes mest af alt den endnu tilgodehavende indtægt 

fra Sjælsø Rundt (kr. 14.625). Kontingentindtægterne er faldet grundet faldende medlemstal. 

Kassereren bemærkede, at det havde været en sej omgang at få kontingentet i land sidste gang – 

kun ca. halvdelen af medlemmerne betalte uden påmindelse! Redaktøren bedes sætte notits om 

kontingentbetaling forrest i bladet og ikke bagerst, som det havde været tilfældet. Udgifter til 

klubmøder er steget: Heri indgår tilskud til fester (betaling af festlokale samt kaffetilskudsbeløb 

pr. deltager, som sidste år steg fra 30 til 40 kr. Revisor havde ingen bemærkninger til regnskabet. 

Kassererens regnskab blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag. 
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Pkt. 5: Kontingent 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget uden modsigelser. 

 

Pkt. 6: Valg til bestyrelse samt af bestyrelsessuppleanter 

Johan Knudsen meddelte, at han ikke ønskede at genopstille som formand. Det var en 

overraskende nyhed og krævede en længere summepause. Knud Hofgart blev opfordret til at 

stille op til posten og blev valgt som ny formand. Knud Hofgart takkede Johan for hans store 

indsats. Aksel Koplev og Lone Belhage blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 1 år. 

Marianne Ryding, som var 1. suppleant, blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Flemming Nielsen 

fortsætter som kasserer, da han i 2010 blev valgt for 2 år. Som 1. og 2. suppleant blev hhv. Erik 

Carlsen og Birgit Rudolph valgt.  

 

Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant 

Jens Spelmann og Lene Boje blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant. 

 

Pkt. 8: Valg til diverse udvalg 

Klubaftensudvalg: Marianne Ryding ønskede ikke genvalg. Birgit Rudolph og Børge Nielsen blev 

genvalgt. Der afventes svar fra Merete Jørgensen om hun vil fortsætte i udvalget (var bortrejst). 

 

Klubaftenkoordinator: Tage Winther Larsen blev genvalgt. 

 

Redaktør af bladet: Lise Kristoffersen ønskede ikke at fortsætte som redaktør. Marianne Ryding 

blev valgt som ny redaktør af bladet.  

 

Udsendelse af klubbladet: Finn Kristensen og Flemming Nielsen blev genvalgt. 

 

Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev blev genvalgt. 

 

Nytårsfrokostudvalget: Finn Kristensen, Lene Boje, Birgit Rudolph, Lise Kristoffersen, Lone 

Belhage, Søren Chr. Jensen, Børge Nielsen og Johan Knudsen meldte sig til udvalget. Udvalget 

fastsætter selv en dato for arrangementet. Bestyrelsen modtager forslag til festsal. Bestyrelsen 

betaler lokale samt tilskud på 40 kr. pr. deltager. Det blev pointeret, at udvalget er ansvarligt for 

budgettet, og at evt. underskud ikke dækkes af klubben. 

 

Sjælsø Rundt: Jens Spelmann og Finn Kristensen blev genvalgt som koordinatorer. Dato for 

motionsløbet er den 10. juni 2012. Både Jens og Finn pointerede, at der næste år vil være 

markant større fokus på sikkerheden og service fra Sjælsø Rundts side. Dato for Sjælsø Rundt skal 

lige som sidste år figurere på turoversigten. Folk bedes opgive deres mobilnr. til adresselisten, så 

man i nødstilfælde kan få fat i hinanden. 

 

Hverdagsture: Knod Hofgart foreslog et nyt koncept med hverdagsture, som på mere spontan 

basis kan samle medlemmer til cykel-/vandre-/kulturture i ugens løb. Der blev vejret stemning og 

interesse for sagen, og Birgit Rudolph, Lis Jakobsen og Knud Hofgart meldte sig til et udvalg med 

henblik på at igangsætte konceptet. Aktiviteten vil blive nævnt på hjemmesiden. 

 

Pkt. 9: Eventuelt 

Flemming Nielsen præsenterede to forslag til ferie næste år: En ski/langrendsferie til Gjendesheim 

Fjellstue i Norge den 4. - 11. februar 2012 (kr. 3.890 og tilmelding direkte til Ruby Rejser). 

Derudover arbejder han på en sommertur til Polen, Zakopane, den 22. juni - 1. juli 2012. 

Zakopane ligger 15-16 timers bustur fra Kbh. 
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Marianne Ryding fortalte om næste års Semaine Fédérale, som afholdes den 5. - 12. august 2012 i 

Niort i regionen Poitou-Charentes i det vestlige Frankrig.  

 

Birgit Rudolph anbefalede også den tyske cykelturistuge, som næste år foregår syd for Stuttgart, 

og løber af stablen i ugen inden Semaine Fédérale. Hun blev opfordret til at skrive et indlæg til 

bladet om arrangementet. 

 

Dato og sted for den danske cykelturistuge kendes endnu ikke.  

 

Finn Kristensen henstillede til, at de 15 medlemmer uden computer/e-mail også får besked om 

evt. aflysninger/ændringer af ture. Som besluttet for to år siden gøres dette ved at ringe/sms’e til 

Finn Kristensen, som videreformidler info til dem som ikke har adgang til e-mail. Det er vigtigt, at 

ALLE får besked om ændringer af ture. Der vil komme en notits i bladet om at huske at kontakte 

Finn i sådanne tilfælde. Det blev nævnt, at en turleder i tilfælde af aflysning for en sikkerheds 

skyld bør møde op ved turens startsted. Formuleringen ”Ved tvivl, ring til turlederen” blev 

anbefalet, når det drejer sig om usikkerhed i forbindelse med vejrliget. 

 

Finn Kristensen foreslog, at brochure om klubben genoplives/genoptrykkes til uddeling til 

potentielt interesserede/nye medlemmer. Marianne Ryding foreslog indførelse af en hvervegave 

– en præmie for at hverve nye medlemmer. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen. 

 

 

 

 

Referent    Dirigent 

 

 

 

Lise F. Kristoffersen   Bert Due Jensen 

 


