Referat af ordinær generalforsamling
torsdag den 10. oktober 2013
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Valgt til dirigent blev Knud Hansen, og valgt til referent blev Lise F. Kristoffersen. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt iflg. vedtægterne.
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning
v. formand Knud Hofgart
I årets periode har vi mistet vores ældste medlem Ellen Knudsen (Johans mor) som afgik ved døden i maj
2013. Vi er p.t. 99 medlemmer.
Igen i år kan vi se tilbage på en succesfuld sæson. Vi har haft mange gode ture både på hverdage, i
weekender og flerdagesture samt fantastiske ferieture på Mallorca og Harzen med henholdsvis 10 og 39
deltagere. Vores årlige nytårsfrokost havde 45 deltagere. I sommerens løb har der været afholdt 3
grillaftener i Vestskoven med 18-20 deltagere hver gang. Onsdagstræningen har igen i år haft 2 udgaver:
Race v. Knud Hansen med gennemsnitligt 2-4 deltagere, og Espelund-udgaven med 5 deltagere i snit.
Der er afholdt 9 klubaftener på Skt. Annæ. Vi var 38 turcyklister, der deltog i cykelturistugen i Skælskør.
Det praktiske arbejde blev i år forestået af frivillige turcyklister, tak til dem for et vellykket arrangement
- det var god reklame for vores klub. Igen i år var vi kontrol ved Sjælsø Rundt, det indbragte 11.300 kr. til
Klubben - tak til alle frivillige.
Trods succes med vores Harzentur har vi ikke fået løst vores måde at arrangere sommerture på, så vi må
fortsat diskutere hvordan det kan løses fremadrettet. Det vender vi tilbage til under evt.
I 2015 har vi 40-års jubilæum, og her skal vi gerne give den lidt gas. Vi har en god kapital, så vi kan så
småt begynde at gå i tænkeboks, så vi næste år kan lægge rammerne. Jeg tænker vi skal lave et festskrift
omhandlende vores 40-års historie, krydret med gode fortællinger. Her er I meget velkomne til at
komme med beretninger og historie til formanden og den foreløbige redaktion.
Vi har en god økonomi, takket være Sjælsø Rundt-honorar. Sidste år besluttede vi at finde en måde at
nedbringe vores formue på, og der er i denne forbindelse indkommet forslag som vi behandler i et punkt
på dagsordenen. En del af formuen skal dog henstå til vores jubilæum.
Tak til alle der arbejder frivilligt for vores klub: Alle udvalg, turarrangører, webmaster og redaktør.
Forsamlingen takkede også formanden for hans indsats.
Bemærkninger til beretningen: Jens Spelmann informerede, at Sjælsø Rundt næste år afvikles en uge
senere: Den 15. juni. Han håber det bliver lettere at skaffe kontroller, da det i år har været rigtigt svært.
Måske skyldes det et rødovre-arrangement som løb af stablen samme dag, men næste år falder de to
ting ikke sammen. Knud Hansen supplerede formandens beretning med info om vintertræning, som har
haft fin tilslutning med 8-10 deltagere og godt vejr, og opfordrer til fortsat deltagelse.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Pkt. 3: Regnskabet for 2012/2013
v. kasserer Flemming Nielsen
Endnu engang god indtægt fra Sjælsø Rundt på over 11.000 kr. Årets overskud på 10.645 skal derudover
ses i forhold til meget lave udgifter til trykning af blad. Trods rykkere har trykkeriet (et
beskæftigelsesprojekt) ikke udsendt fakturaer på de sidste 3 blade. Endvidere er prisen sat ned.

Kassererens regnskab blev taget til efterretning.
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Pkt. 4: Indkomne forslag
Forslag 1 (bestyrelsen): Kaffetilskud sættes op fra 40 til 50 kr., idet det giver god mening at bruge
formuen på cykelture. Det gælder også hverdagsture (torsdagsture). Forslaget blev vedtaget.
Forslag 2 (Marianne Buch): Fremstilling af nye trøjer med klubtilskud. Gerne retur til oprindeligt design
med rød(hvide) farver, og klar til jubilæum 2015. Marianne vil gerne undersøge/indhente tilbud. Flere
medlemmer gav udtryk for ønsker mht. form og farve og ønskede nedsat et udvalg. Bert Due meldte sig
til at hjælpe. Andre interesserede kan kontakte Marianne. Mht. økonomi blev det besluttet at klubben
yder et tilskud på 100 kr. pr. trøje. Samlet klubtilskud til projektet er max. 10.000 kr. Forslaget blev
således vedtaget.
Forslag 3 (Jens Spelmann): At der kan bruges op til 2000 kr. en gang om året til et foredrag som
alternativ til rødvinsgaver som alene hidtil har været brugt (og som flere gerne så bibeholdt). Med et
sådant beløb vil bestyrelsen ikke være låst, hvis en særlig spændende person kommer på tale.
Bestyrelsen vil være den godkendende myndighed mht. valg af foredragsholder. Forslaget blev vedtaget.
Forslag 4 (Jens Spelmann): At klubben yder 100 kr. pr deltager til transport til særlige ture. Der var flere
indvendinger ift. administration af en sådan ordning. Jens vil indgå samarbejde med bestyrelsen om et
mere gennemarbejdet forslag. Forslag trukket tilbage.
Forslag 5 (Jens Spelmann – ved en fejl opsat som forslag): Henstilling til bestyrelsen om at frivillige
indsatser ikke honoreres – med tanke på nytårsfrokostudvalgsmedlemmer som i en årrække delvis har
fået dækket deltagerpris.
Forslag 6 (Finn K): Nedsættelse af et 4-personers udvalg til udarbejdelse af jubilæumsarrangement 2015,
som skal præsenteres ved generalforsamlingen 2014. Forslaget blev vedtaget. Det besættes under pkt. 8
”nedsættelse af udvalg”.
Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Et flertal af bestyrelsen foreslår uændret kontingent, da indtægter fra Sjælsø Rundt er at betragte som
ekstraordinære indtægter, som vi ikke kan kalkulere med. Flemming Nielsens forslag om 20 %
nedsættelse pga. den store kassebeholdning blev forkastet ved afstemning. Uændret kontingent blev
vedtaget.
Pkt. 6: Valg til bestyrelse samt af bestyrelsessuppleanter
Knud Hofgart var på valg som formand, og blev valgt, trods oplysning om at han i en periode vil være
bosat i Nyborg. Flemming Nielsen blev genvalgt som kasserer. Lone Belhage, Marianne Buch og Aksel
Koplev blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Som 1. og 2. suppleant blev hhv. Erik Carlsen og Birgit
Rudolph genvalgt.
Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Spelmann blev genvalgt som revisor, og som revisorsuppleant blev Gertie Elleby valgt (tidligere
indehaver af posten, Lene Boje, var fraværende).
Pkt. 8: Valg til diverse udvalg
Redaktør af bladet: Marianne Buch blev genvalgt som redaktør af bladet.
Udsendelse af klubbladet: Finn Kristensen og Flemming Nielsen blev genvalgt.
Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev blev genvalgt.
Klubaftensudvalg: Birgit Rudolph, Merete Jørgensen og Børge Nielsen blev genvalgt.
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Klubaftenkoordinator: Tage Winther Larsen blev genvalgt, og Jens Spelmann blev valgt. Posten består i
at modtage booking fra oplægsholdere, tjekke dato og sørge for at hjælpemidler er til stede. Endvidere
give besked til redaktør og webmaster om arrangementet.
Sjælsø Rundt: Jens Spelmann og Finn Kristensen blev genvalgt som koordinatorer.
Hverdagsture: Knud Hofgart. Derudover benyttes turplanlægningsmødet.
Nytårsfrokost: Finn Kristensen, Birgit Rudolph, Søren Chr. Jensen, Jens Spelmann, Aase Spelmann og
Lise Kristoffersen meldte sig til udvalget. Ved behov må evt. yderligere hjælpere kontaktes. Dato bliver
lørdag den 18. januar 2014 i festlokalet over Netto på Gl. Køge Landevej.
Jubilæum 2015: Knud Hofgart, Finn Kristensen, Lone Belhage, Berthel Semma. Input er velkomne til
udvalget. Forslag præsenteres på generalforsamlingen 2014.
Pkt. 9: Sommerferietur
Bestyrelsen imødekommer forslag til sommertur. Busrejse til fornuftig pris synes at have god tilslutning.
Flemming Nielsen informerede om cykelturistuge i hhv. Tyskland og Sverige i uge 31 og opfordrer til at
man undersøger nærmere og beslutter sig for én af dem. Dette ligger dog tæt på uge 30 hvor den
danske cykelturistuge sædvanligvis afholdes.
Det blev foreslået at kopiere Søren Bos koncept med fly + særskilt cykeltransport, evt. i eftersommeren
hvor priserne også er gunstige (ca. 5000 kr.). Berthel meldte sig til at undersøge nærmere.
Merete Jørgensen og Knud Hansen vil i januar 2014 holde infomøde om en tur af mere strabadserende
karakter med opbakning fra Madrid til Lissabon.
Finn Ørssleff trækker sit tilbud (som annonceret til nogle) om tur til Comosøen i Italien tilbage.
Pkt. 10: Eventuelt
Adresseliste: Merete efterlyser kontaktdata på hvert enkelt medlem på adresselisten. P.t. står der kun
anført ét mobilnr. ved par. Flemming Nielsen lovede at rette dette fremover.
Vintertræning: Knud Erik ønskede oplyst om startsted for vintertræning kunne flyttes? – med tanke på
evt. større tilslutning. Svaret er ja – hvis der kommer et godt forslag!
Weekendtur: Weekendtur til Randers aflyst, men tur til Oksbøl tilbydes i stedet.
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Referent

Dirigent

Lise F. Kristoffersen

Knud Hansen
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