Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 10. november 2016
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Valgt til dirigent blev Johan Knudsen. Valgt til referent blev Lise F. Kristoffersen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt iflg. vedtægterne.
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v. formand Knud Hansen
Vi er 102, heraf 8 passive, medlemmer (106 sidste år). 7 har meldt sig ud, 3 nye er kommet til. Så har
vi haft et nyligt dødsfald. Leif som meldte sig ind i foråret, døde den 10. oktober.
Efter et fantastisk Jubilæumsår med tilhørende arrangementer har dette år budt på en del forandringer. Klubben fik en ”ny Knud” som formand, og traditionen tro har det også betydet tilkomst af nye
ideer og aktiviteter.
Som et resultat af klubbens demografi har der været svigtende tilslutning til racertræningen onsdag
aften fra Risby. Der var derfor brug for at nytænke hele træningskonceptet. Således blev træningstilbuddet til de hurtigst kørende ændret fra ét til to tilbud: En mulighed for at køre onsdag kl. 17 fra
Espelunden samtidig med motionstræningen samt en mulighed samme steds fra tirsdag kl. 10.00.
Onsdagstilbuddet har de facto elimineret sig selv, da der ikke har været tilslutning, og ingen af dem
som stadig frekventerer arbejdsmarkedet og som har kørt race, er dukket op. Der er således nu 2
træningsture: Tirsdagsholdet på racercykler, hvor tempoet bestemmes af de fremmødte, og motionsholdet om onsdagen for alle som kan og vil motionere i modereret tempo.
Efter en start med forhindringer er tirsdagsholdet kommet ind i en god gænge – hjulpet af godt vejr i
eftersommeren – og der har været 6 faste deltagere med enkelte gæster i ny og næ. Der er måske
brug for et lille reklamefremstød for denne tur, som både byder på sved på panden og rekreative og
naturskønne oplevelser. Der køres forskellige ture fra gang til gang, og det giver derved mulighed for
at opleve hovedstadens omegn både i nord, vest og syd. Ligeledes skal det understreges at langt flere
end de 6 kernedeltagere har kapacitet til at deltage. Det er ikke racertræning som i gamle dage. Jeg
kunne derfor straks komme i tanke om en halv snes stykker som godt kunne være med. Onsdagstræningen har fundet et stabilt leje med god tilslutning – i gennemsnit 8, men indimellem helt op til 12
deltagere.
Der er selvfølgelig også grund til at nævne vintertræningen i Hareskoven. Det ser ud til at vi har fundet et godt funktionelt koncept, som kan tilfredsstille flere behov. Det har således været muligt at
køre i 2 hold mange gange: Et hold, som godt kan lide de små krøllede stier og udforske nye dele af
terrænet, og fortrinsvis kører på MTB. Dette hold tiltrækker 4-6 deltagere og ledes af undertegnede.
Det andet hold ledes af Bert Due med Merete som bagstopper. Dette hold kan nemt blive 8-10 stykker. Men der er på begge hold plads til flere. Tænk på hvor herligt det er at sætte sig til frokostbordet
med varme i kroppen og renvasket.
Forårsturen til Mallorca har nu for alvor bidt sig fast som en klubtur, og forestået af Aksel var der i år
19 deltagere. I år boede vi i Playa del Muro på østkysten af øen. Her er både muligheder for at køre
korte ture uden for megen anstrengelse samt komme op i bjergkæden på nordkysten af øen. Desværre bar stemningen præg af at Johan styrtede og kom slemt til skade på hjemturen fra Lluc, og Johan har desværre stadig men efter ulykken. Turens højdepunkt var at vi alle kom ud på Cap Formentor om end i hvert sit tempo. Vejret var fint sommervejr; men på turens næstsidste dag var der dagsregn og ironman, så vi kompenserede med en god lørdagsfrokost.
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Som vanligt har der været cykeltur næsten hver weekend i sommer, hertil kommer hverdagsture året
rundt, som er blevet en stor succes i klubben. Susanne og Tom havde en weekendtur til Sverige med
14 deltagere.
Hofgarts tur til Sønderborg samlede 20 turcyklister, der gennemførte turen i godt vejr. Også dem
uden pas kunne få fuldt udbytte af turen.
Også i år deltog 33 turcyklister i årets cykelturistuge, som blev afholdt i og omkring Herning. Cykelturistugen var organiseret af en lokal ildsjæl, Klara Søndergård, med hjælp fra organisationen Herning
Cykler. Arrangementet havde fine forhold med vandrerhjemmet som samlingspunkt, hvor alle som
havde lyst, kunne bo. Hver dag bød på mulighed for både en kort, lang og mellemlang tur. Den mellemlange tur var nok den bedste, for dér havde man Klara som kompetent og vidende turleder. Herning i sig selv er en spændende by med en interessant historie om ”nybyggere” på heden og nogle fine museer. Ude omkring byen er der en flot natur med bl.a. rester af det oprindelig hedelandskab.
Et nyt initiativ så dagens lys: Deltagelse i Skjoldenæsholmløbet søndag den 29. maj. Vi var 8 tilmeldte,
men som I ved, fandt Johan beklageligvis en undskyldning for at melde pas. Det var en strålende
majdag og en stor succes for os som deltog. Kan være vi kan gentage succesen. Arrangementet er
endnu ikke på turkalenderen – vil nogen stå for den næste år (21. maj 2017)?
Ved formandsvalget sidste år gav jeg udtryk for, at jeg gerne så en sænkning af gennemsnitsalderen i
klubben. Da vi jo ikke kan gøre os selv yngre, kræver det nyt blod. Det har vi i bestyrelsen diskuteret
på 2 bestyrelsesmøder. Vi har luftet forskellige ideer, men uden rigtigt at finde gennembruddet til
hvervning på anden måde end vi plejer: nemlig den personlige kontakt og Rødovre afdeling af Cyklistforbundet. Dette vel også bundet op på tidligere forsøg og erfaringer.
Vi aftalte at formulere en profil for klubben, så vi kan fortælle hvem vi er og hvad vi tilbyder. Et sådan
forsøg kan I se som leder i Turcyklisten 3/2016. Lederen er i øvrigt en anden nyskabelse – har I bemærket det?
Klubaftener har god tilslutning, specielt når egne og eksterne viser billeder fra diverse ture, hvorimod
vi må konstatere at der ikke er stor opbakning til auktioner. Grillaftener i Vestskoven har haft 15-20
deltagere i snit. Tak til Flemming.
Generalforsamlingen besluttede sidste år, at vi ikke længere skulle deltage på poster i Sjælsø Rundt,
og derfor går vi nu glip at denne indtægt, som i al væsentlighed har bidraget til at vi har kunnet holde
nogle fine jubilæumsarrangementer med pænt klubtilskud. Det skal vi selvfølgelig fremadrettet finde
en løsning på, såfremt vi fortsat vil fejre os. Foreløbig er der 3 år til denne beslutning endelig skal tages. Bestyrelsen har naturligvis haft en drøftelse af dette og har ikke for nærværende fundet anledning til at foretage sig noget.
Vi har ligeledes være udfordret på udgivelse af bladet, da redaktøren har haft både tekniske og personlige udfordringer. Heldigvis har Aksel forladt arbejdsmarkedet og fundet tid til midlertidigt at agere redaktør. Tak til Aksel. Dette er dog ikke en holdbar løsning i længden. Derfor søges ny engageret
redaktør.
Tak til alle der arbejder frivilligt for vores klub: Alle udvalg, turarrangører, webmaster og redaktør.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år 2015/2016 v. kasserer Flemming Nielsen
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Kassereren gennemgik regnskabets poster. Indtægter fra kontingent er stabile. Også udgiftsposter
ligger i gængs og stabilt leje, dog med et efterslæb fra jubilæet, hvor der har måttet rykkes for regning fra Odense-guider. Årets underskud beløber sig til 6.500 kr. Klubbens formue er herefter på
55.000 kr.
Kassererens regnskab blev taget til efterretning.
Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Jens Spelmann: Før vi havde vedtægter, havde vi nogle regler vedr. passive medlemmer.
Der står ikke noget i vores vedtægter om dette. På vores hjemmeside står der at man kan tegne passivt kontingent. Var det ikke en ide at få vores vedtægter rettet til? Desuden har Dansk Cyklistforbund
ændret navn til Cyklistforbundet. Ved lejlighed bør vi rette vedtægterne.
Det konkrete forslag lyder som følger:
§ 3. (Medlemmer) tilføjes følgende: Optages man som passivt medlem, modtager man bladet Turcyklisten op til 4 gange om året. Passive medlemmer kan ikke deltage i arrangementer. Undtagen generalforsamlingen, dog uden stemmeret.
§ 8 (Stemmeret og afstemning) tilføjes efter afsnit 1: Passive medlemmer har ikke stemmeret.
§ 11 (Opløsning/ændring af formålsparagraf), afsnit 3: Da Dansk Cyklistforbund har ændret navn til
Cyklistforbundet, ændres Dansk Cyklistforbund til Cyklistforbundet.
Forslaget blev vedtaget med majoritet efter sletning af ”op til 4 gange om året”.
Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Almindeligt 275 kr., husstands 450 kr., passivt 100 kr.
Flemming Nielsen foreslår forhøjet kontingent (almindeligt 300 kr., husstands 500 kr., passivt 150
kr.), hvilket vil give en ekstra indtægt på 2.700 kr. Derudover foreslår han kaffetilskuddet nedsat fra
50 kr. til 40 kr. Hermed kan underskuddet i regnskabet reduceres væsentligt.
Indvendinger fra forsamlingen lød på at nogle, fx ikke så aktive, medlemmer måske ikke vil betale det
forhøjede kontingent; at klubben har rigeligt med penge; samt ikke er en spareforening. Én foreslog
at kaffetilskuddet kunne sløjfes på hverdagsture som foregår om formiddagen og dermed ikke er aktuelle for alle klubbens medlemmer. Det blev også diskuteret om der fortsat skal gives klubtilskud på
ferieture, hvor der sniger sig et enkelt passivt medlem med. Der var dog i forsamlingen bred enighed
om ikke at ændre på hverken kaffetilskuddets størrelse eller anvendelse.
Uændret kontingent og uændret kaffetilskud blev vedtaget med majoritet.
Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Kassereren vælges for 2 år og er på valg i lige år, de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert
år:
Valg af kasserer: Flemming Nielsen blev genvalgt.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Aksel Koplev, Birgit Rudolph og Erik Carlsen blev genvalgt.
Valg af 2 suppleanter: Som 1. og 2. suppleant blev hhv. Bert Due Jensen og Lise F. Kristoffersen genvalgt.
Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Spelmann blev genvalgt som revisor, og Poul Christensen blev valgt som revisorsuppleant.
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Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg
Redaktør af bladet: Aksel forklarede at det er uhensigtsmæssigt at samme person laver både hjemmeside og blad, som han gør p.t., og at det vil skabe mere dynamik med to forskellige personer til de
to opgaver. Birte Søltoft foreslog om det var en ide at være to om at lave bladet og således have en
at sparre med. Hun meldte sig til at give en hånd med til bladet.
Udsendelse af klubbladet: Finn Kristensen, som forhåbentlig snart bliver rask, og Flemming Nielsen
blev genvalgt. Blade i kuvert og med labels vil fremadrettet forsøges uddelt på klubmøder.
Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev blev genvalgt.
Klubaftensudvalg: Birgit Rudolph, Merete Jørgensen og Børge Nielsen blev genvalgt.
Klubaftenkoordinator: Jens Spelmann og Johan Knudsen blev genvalgt.
Nyt udvalg ifm. turplanlægningsmødet: Målet er at det forplejningsmæssigt skal være tillokkende at
komme med en tur til turplanlægningsmødet samt trække flere aktive til. Johan Knudsen, Connie
Jensen og Birgit Rudolph meldte sig til udvalget.
Nytårsfrokost: Connie og Søren Jensen, Birgit Rudolph, Aksel Koplev, Lis Jakobsen, Vibeke Lund og
Børge Nielsen meldte sig til udvalget. Yderligere har Gitta Damgaard efterfølgende meldt sig. Lone
Belhage sørger for hjælp til opvask. Dato bliver lørdag den 21. januar 2017 i festsalen over Netto på
Gl. Køge Landevej.
Pkt. 10: Evt.
Jens Spelmann gjorde reklame for følgende tre aktiviteter som han er aktiv inden for:


Computerservice og -reparation mandage kl. 16-18 i Ældresagen Brønshøj-Vanløse, Ved Bellahøj
12B. Det koster kun 10 kr. til kaffekassen.



Cykelreparation mandage kl. 19 i Cyklistforbundet i Rødovre, Tinderhøj Skole.



Cykelturistugen 2018 vil blive forestået af Tom Kristiansen og Jens Spelmann. Arrangementet får
base i Frederiksværk hvor der er booket vandrerhjem.

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Referent

Dirigent

Lise F. Kristoffersen

Johan Knudsen

4

