Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. oktober 2015
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 p.t. 106 medlemmer (103 sidste år).
Jubilæumsåret har været en succes, startende med en udvidet nytårsfrokost med 54 deltagere. Først
på året udkom jubilæumstidsskriftet med gennemgang af de forgangne 40 år, en ny klubtrøje blev
lanceret efter retrodesign og med klubtilskud. Det hele kulminerede med vores jubilæumstur og fest
i Odense. 54 medlemmer deltog i arrangementet, der startede med sejltur på Odense Å, efterfulgt af
en meget grundig byvandring på 2 timer, og gode cykelture i flere hold blev gjort i det fynske. Lørdag
aften blev gækken slået løs med underholdning, taler, sange og musik, alt mens vi nød en tre retters
menu. Arrangementet sluttede søndag med fællestur til Carlslund Kro med den traditionelle æggekage. Trods den store tilslutning har jubilæumsturen balanceret økonomisk, således at hver deltager
har fået valuta for ca. 700 kr.
Vintertræningen i skoven blev kørt af Knud Hansen med gennemsnitligt 8 deltagere. Igen i år var der
forårstur til Mallorca forestået af Aksel med 17 deltagere. Og også i år deltog mere end 30 turcyklister i årets cykelturistuge, som blev holdt i Vissenbjerg på Fyn. Det var meget veltilrettelagt med gode, smukke og hårde cykelture i det bakkede terræn. Der var ligeledes underholdning/foredrag hver
aften. Tak til vores fynske medlem, Jørgen Bjerring, der var initiativtager. Som vanligt har der været
cykeltur hver weekend i sommer, hertil kommer hverdagsture året rundt og onsdagstræning i 2 hold
onsdag aften i sommerhalvåret. Susanne og Tom havde en weekendtur til Sverige med 12 deltagere.
Klubaftener har god tilslutning, specielt når egne og eksterne viser billeder fra diverse ture. Nicolai
Bangsgaard trak mere end fulde huse. Grillaftener i Vestskoven har haft 15-20 deltagere i snit. Vi var
også i år post på Sjælsø rundt, hvilket indbragte os 15.500 kr. Tak til alle vejvisere – mere om Sjælsø
under punktet i dagsordenen.
Tak til alle der arbejder frivilligt for vores klub: Alle udvalg, turarrangører, webmaster og redaktør.
Bemærkninger til beretningen: Knud H. oplyste, at racer-onsdagstræningen desværre kun har haft i
gennemsnit 3 deltagere, hvorfor han overvejer at ændre startsted med henblik på et forhåbentligt
større fremmøde. Hertil kommenterede Bert Due, at også tidspunktet kunne revurderes set i forhold
til medlemmernes alder/pensioniststatus, hvor mange foretrækker at træne i dagtimerne.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år 2014/2015 v. kasserer Flemming Nielsen
Regnskabet er forlænget med 11 dage pga. sen indbetaling fra Sjælsø Rundt. Indtægter fra kontingent og Sjælsø er stigende. Samtidig ses rekordstore udgifter med underskud på 37.000 kr. grundet
forplejning ifm. Sjælsø Rundt, kaffetilskud til udvalgsmøder, afholdelse af selve jubilæet samt ny
klubtrøje. I alt er der brugt 47.871 kr. til jubilæum og det ekstra fine foredrag med Nicolai Bangsgaard. Formuen er nu på 61.500 kr.
Kassererens regnskab blev taget til efterretning.
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Pkt. 4: Indkomne forslag
Forslag fra Knud Hansen: Forslag til ændring af §6 Generalforsamling. Nuværende formulering: ”Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i oktober måned”. Ændres til: ”Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i november
måned”. Begrundelse: Jeg synes det er et mere passende tidspunkt at gøre status over årets arbejde.
Forslaget blev vedtaget med majoritet. Generalforsamlingen finder frem over sted den 2. torsdag i
november måned.
Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Almindeligt 275 kr., husstands 450 kr., passivt 100 kr.
Uændret kontingent blev vedtaget.
Pkt. 6: Valg til bestyrelse samt af bestyrelsessuppleanter
Valg af formand: På valg var Knud Hofgart (genopstillede ikke): Bestyrelsen pegede på Knud Hansen
som ny formand hvilket han takkede ja til. Han udtrykte at det var en ære at blive peget på som formand for denne særlige klub, og ville gøre en stor indsats for klubbens fortsatte positive virke, inkl.
arbejde for at tiltrække yngre kræfter. Han takkede samtidig for Knud Hofgarts virke og indsats.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Aksel Koplev og Erik Carlsen blev genvalgt. Derudover blev Birgit
Rudolph (1. suppleant) valgt, da Lone Belhage ikke modtog genvalg.
Valg af 2 suppleanter: Som 1. og 2. suppleant blev hhv. Bert Due Jensen og Lise F. Kristoffersen valgt.
Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Spelmann blev genvalgt som revisor, og Lis Jakobsen valgt som revisorsuppleant.
Pkt. 8: Sjælsø Rundt
Jens Spellmann ønsker ikke at være koordinator til Sjælsø Rundt mere. I de senere år har det været
sværere og sværere at skaffe folk til poster, og for nogle er det et problem at stå alene ved en post.
Flere supplerede med bemærkning om at det ikke mere er besværet og pengene værd, bl.a. ingen
hygge som tidligere med fælles morgenkaffe og besværlig logistik omkring forplejning og udstyr til
poster. Klubben kan leve med underskuddet på ca. 5.000 kr. som Sjælsø ellers indbringer, og kan finde andre måder at spare på, fx ved kontingentforhøjelse eller reduktion i kaffetilskud. Kontingent
kommer dog ikke til at stige de første år, da vi stadig har en betragtelig formue.
Der var bred enighed om at indstille deltagelse i Sjælland Rundt, og Jens og Finn blev takket for deres
engagement og indsats i de 34 år, vi har været med.
Pkt. 9: Nedsættelse af udvalg
Redaktør af bladet: Lone Belhage blev genvalgt.
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 og Johan Knudsen blev genvalgt.
Nytårsfrokost: Lone Belhage, Søren Chr. Jensen, Connie Jensen, Birgit Rudolph, Aksel Koplev og Tage
W. Larsen meldte sig til udvalget. Lone påtog sig at finde 1-2 personer mere. Børge vil gerne hjælpe
til på selve dagen med opstilling mv., bare ikke med mad. Dato bliver lørdag den 16. januar 2016 over
Netto på Gl. Køge Landevej.
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Pkt. 10: Evt.
Mallorca 1. uge i maj 2016 ved Alcudia eller Pollenca på nordøstkysten, ved Aksel Koplev. Præcise datoer kommer på hjemmesiden/i blad.
Sønderborg - forlænget weekendtur den 2.-5. juni 2016 ved Knud Hofgart.
Sommertur? Flere har udtrykt ”vi trænger til en sommertur”. Initiativtagere søges,
Cykelturistuge uge 30, atter i Vissenbjerg (med start den 24. juli).
Udsendelse af blad: Bladet søges fremover uddelt ifm. klubmøde pga. fordobling af porto fra 2016.
Det viste sig dog at B-post kun stiger 1 kr.
Årets lukketur bliver søndag den 25. oktober m. samme mødested og tur som annonceret, v. Johan.
Værksted i Rødovre: Opfordring til at benytte sig af cykelhjælp hver mandag fra kl. 19 i Rødovre.
Kode til Skt. Annæ Gymnasium: Kode vil komme i bladet. Døren længere henne er altid åben.
Næste blad: Indslag som er sendt til Lone, men ikke kommet med i sidste blad, bedes sendt til Lone
på ny.

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Referent

Dirigent

Lise F. Kristoffersen

Knud Hansen
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