Referat af ordinær generalforsamling
torsdag den 9. oktober 2014
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
Vi er pr. 1.9.14 103 medlemmer. Målet er ikke at blive større, men have det godt.
Igen i år kan vi se tilbage på en succesfuld sæson. Vi har haft mange gode ture i den fantastiske
sommer, både på hverdage, i weekender og flerdagsture samt ferietur på Mallorca. Vores årlige nytårsfrokost havde 50 deltagere. I sommerens løb har der været afholdt 3 grillaftener i Vestskoven med
18-24 deltagere hver gang. Onsdagstræningen har igen i år haft 2 udgaver: Race v. Knud Hansen med
gennemsnitligt 4-5 deltagere, og Espelund-udgaven med 5-6 deltagere i snit. Hverdagsturene har haft
et gennemsnit på 6-7 deltagere, øvrige ture ca. 13 deltagere. Der er afholdt 9 klubaftener på Skt. Annæ. Vi var ca. 30 turcyklister, der deltog i cykelturistugen i Vejen. Igen i år var vi kontrol ved Sjælsø
Rundt, det indbragte 12.916 kr. til Klubben - tak til alle frivillige.
I 2015 har vi 40-års jubilæum. Et udvalg blev valgt sidste år til at varetage rammerne for afholdelse af
fest og tur. Valget er blevet på vandrerhjemmet i Odense. Odense er centralt i landet og et godt udgangspunkt for ture i stjerneform. Hvis vejret mod forventning ikke er til cykelture, er der et rigt kulturelt udbud i Odense. Vandrerhjemmet har også kapacitet til afholdelse af jubilæumsfesten. Nye
klubtrøjer med klubtilskud er sat i værk, ligesom et festskrift snart bliver sendt i trykken.
Hverdagsturene en gang om måneden er nu kommet for at blive. Efter en forsigtig start for nogle år
siden som 60+ til hverdagsture i dag er deltagertallet vokset betragtelig. Sidst med 23 deltagere på
Finn Ørsleffs arkitekttur i København. I alt på årets 12 ture har der været 76 deltagere.
I 2015 skulle vi gerne igen have mange spændende ture, så mød op på det årlige turudvalgsmøde
den 30.10 og ha’ en tur med til enten hverdag, weekend el. ferietur. Formanden sluttede bestyrelsens beretning med at ønske alle et godt jubilæumsår.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år 2013/2014
v. kasserer Flemming Nielsen
Årets overskud er på 10.000 kr. og på niveau med tidligere år. Kontingentet ligger stabilt, er steget
fra 99 til 103 medlemmer og let øget indtægt fra Sjælsø. Udgifter er samtidig steget lidt, da trykkeriet
er begyndt at sende regninger, og øget porto til udsendelse af ét blad over 50 g. Formue er steget til
98.000 kr.
Kassererens regnskab blev taget til efterretning.
Pkt. 4: Indkomne forslag
Forslag 1 (Flemming Nielsen): Jeg foreslår kontingentet nedsat fra nuværende satser, ved at gange alle [typer kontingent] med 0,8.). Forslaget blev diskuteret, og generelt udtryktes ønske om at bruge
penge på aktiviteter, som støtter klubbens formål om at få folk ud at cykle – såsom (evt. forhøjet)
kaffetilskud og jubilæumsarrangement, hvor bestyrelsen vil afsætte 40.000 kr. [se forslag 3]. Forslaget blev forkastet med majoritet.
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Forslag 2 (Johan Knudsen): Professionelt show v. globetrotter Nicolai Bangsgaard: Jorden Rundt på
cykel 2006-10. Kr. 5.000 + transport i København. Begrundelse: Nicolai Bangsgaard er uddannet antropolog, vil tilpasse foredraget til klubbens behov, fx levetid på cykelkomponenter, samt klubben
har midler til at flotte sig med noget enestående. Forslaget blev vedtaget med majoritet.
Forslag 3: Bestyrelsen foreslår at vi bruger op til kr. 40.000 på jubilæumstur og fest. Formålet er frit
råderum. Forslaget blev vedtaget med overvældende majoritet.
Forslag 4 (Jens Spelmann): Ved afholdelse af interne møder som bestyrelsesmøder og diverse udvalgsmøder kan der ydes et kaffetilskud på 50 kr. pr. deltager i mødet. Hofgart ønskede præcisering
af forslaget til at gælde for op til to kaffetilskud pr. år pr. udvalg. Forslaget blev vedtaget.
Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Et flertal af bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det med den begrundelse at Sjælsø Rundt er at
betragte som ekstraordinære indtægter, som kan svigte med kort varsel. Et mindretal (Flemming Nielsen) foreslår at kontingentet nedsættes med 20 %, da der er en meget stor kassebeholdning. Uændret kontingent blev vedtaget.
Pkt. 6: Valg til bestyrelse samt af bestyrelsessuppleanter
Kasseren vælges for 2 år og er på valg i lige år. Flemming Nielsen blev genvalgt som kasserer.
De menige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Lone Belhage og Aksel Koplev blev genvalgt.
Yderligere blev Erik Carlsen (1. suppleant) valgt, da Marianne Buch har trukket sig fra bestyrelsen
medio september. Som 1. og 2. suppleant blev hhv. Birgit Rudolph og Bert Due Jensen valgt.
Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Spelmann blev genvalgt som revisor, og Lene Boje valgt som revisorsuppleant.
Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg
Redaktør af bladet: Marianne Buch trækker sig. Lone Belhage meldte sig til at overtage posten, hvis
hun kan få en medhjælper. Denne søges fundet efter generalforsamlingen.
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.
Klubaftenkoordinator: Jens Spelmann blev genvalgt, og Johan Knudsen valgt.
Sjælsø Rundt: Jens Spelmann og Finn Kristensen blev genvalgt som koordinatorer.
Hverdagsture: Tidligere Knud Hofgart, men indgår nu i turplanlægningsmødet.
Nytårsfrokost: Finn Kristensen, Birgit Rudolph, Søren Chr. Jensen, Aase og Jens Spelmann, Lis Jacobsen og Børge meldte sig til udvalget. Dato bliver lørdag den 17. januar 2015 over Netto på Gl. Køge
Landevej.
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Pkt. 9: Jubilæum 2015
Jubilæumsudvalget (v. Finn Kristensen, Knud Hofgart, Lone Belhage og Berthel Semma) præsenterede resultatet af det forgangne års arbejde med at sætte rammerne for jubilæumsarrangementet. Det
løber af stablen den 14.-17. maj (Kr. Himmelfart) på Danhostel Kragsbjerggaard (3 km syd for Odense), som har fine rammer for både ophold og fest(middag). Festen er planlagt til at finde sted her lørdag den 16. maj.
Der var diskussion i forsamlingen om Odense som arrangementssted, og flere udtrykte ønske om at
festen holdes separat, og i København, hvis man fx ikke deltager i jubilæumsturen. Andre fandt det
udmærket at cykelture og fest afholdes i ét samlet arrangement. Udvalget afstår fra videre overvejelser om fest i København. Et forslag om fælles transport med bus og trailer til cykler blev budt velkommen og skal undersøges.
Til den nærmere planlægning af cykelture og fest søgtes nedsat hhv. et tur- og festudvalg. Finn K foreslog at de to udvalg slås sammen til ét, som så internt fordeler arbejdet med ture, fest, transport
osv. imellem sig. Et decideret festudvalg vandt ikke tilslutning. Følgende meldte sig til planlægningsarbejdet: Johan, Bert, Henning, Birgit Rudolph, Lone, Knud Hofgart og Finn K.
Pkt. 10: Eventuelt
Niels Rosengaard. Marianne Buch informerede om at et tidligere meget aktivt medlem er gået bort.
Sjælsø Rundt søndag den 7. juni 2015: Jens Spelmann opfordrer til at melde sig som kontrollant!
Mallorca-tur planlagt til uge 16 (11.-18. april) pga. jubilæumsarrangement midt i maj. [Efterfølgende
har Aksel dog måttet flytte datoen”tilbage” til vanligt 1. uge af maj 2015].
Bananiløbet som finder sted den 20. juni 2015 anbefales af Jens Spelmann.
Tysk Turistuge i Bolten Hagen (ml. Lübeck og Rostock) finder sted i uge 31 (26/7-1/8) 2015.
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.
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