Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 9. november 2017
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 104, heraf 6 passive medlemmer (102 sidste år). 6 har meldt sig ud, og 11 nye er kommet til.
Årets begivenhed i klubben må vel siges at være Hofgarts Bornholmertur i pinsen. Turen samlede 35,
gentager 35 turcyklister til klippeøen. Det blev en rigtig god social tur med masser af cykling i bjergene. Nogen blev en del våde på sidstedagen, men ellers slap vi nådigt. Turen vil også blive husket for
et overdådigt kagebord – hvad ellers når Hofgart er på tur – og flere (2?) nye medlemmer. Det synes
som om, at Hofgarts Danmarkstur sammen med den årlige udflugt til Mallorca har bidt sig fast og
formentlig har afløst udenlandsture, som ser ud til at høre en god svunden tid til. I år var vi 14 turcyklister under Aksels kyndige guidning af sted – også denne gang til Alcudiaområdet, som indtil videre
ser ud til at blive vor fast base.
Så er vi også gået ind i andet år med hurtigkørsel tirsdag formiddag, og efter en lidt tøvende start (rusten skulle lige bankes af) har der været god tilslutning sæsonen igennem. Ikke mindst fordi vi har fået 3 nye raske medlemmer med fart i benene. For det meste kører vi 5-6, men har været helt oppe på
10 en enkelt gang. Men der er stadig plads til flere, og jeg ved at flere af jer har krudt nok i benene til
at være med.
Onsdagstræningen lider lidt under at klubbens aldersgennemsnit stille og roligt stiger. Derved bliver
flere og flere arbejdsfri og dermed interesseret i at køre om formiddagen og glæde sig til frokosten
efterfølgende. Vi har dog stadig en hel del, som bidrager til vort underhold på arbejdsmarkedet, og
det er vigtigt, at vi også kan tilbyde motionstræning til dem. Faktisk er I stadig godt 20 medlemmer
på arbejdsmarkedet, og vi kan da stadig håbe på at rekruttere flere yngre. Men det kræver også at vi
har noget at tilbyde dem. Så her vil jeg godt lægge op til en diskussion om hvordan vi fremover kan
sikre at alle kan deltage i klubbens aktiviteter.
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: 1 hold, som godt kan lide de små krøllede stier og udforske nye dele af
terrænet og fortrinsvis kører på MTB - tiltrækker 4-6 og ledes af undertegnede. Det 2. hold ledes af
Bert Due og samler nemt 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.
NYT! NYT! På premiereturen i søndags var der rekorddeltagelse (i hvert fald i min tid): 16 af turcyklisternes medlemmer trodsede dynerne og søndagsmorgenhyggen og mødte op ved Klokkedybet, som
er vort nye mødested. Der var 7 kunder til stikørsel og 9 til grus/asfalt.
Som vanligt har der været cykeltur næsten hver weekend i sommer, hertil kommer hverdagsture året
rundt, som for alvor har bidt sig fast. Susanne og Tom havde en weekendtur til Sverige med fuldt hus.
Der har dog været plads i turkalenderen til endnu flere ture, og dette gælder også den kommende
sæson. Så hvis nogle sidder og brænder for en god tur, så er det bare at henvende sig til Johan og se
hvornår der er plads.
Også i år deltog mange turcyklister i årets cykelturistuge, som også i år blev afholdt i det jyske.
Men til næste år – venner – så er det os. Så skal I bare se løjer – ikke sandt, Jens og Tom?!
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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 pænt
med deltagere. Tak til Flemming.
Generalforsamlingen besluttede sidste år at ændre i vedtægterne vedr. passive medlemmer, således
at praksis også stod i vedtægterne. Denne præcisering medførte imidlertid for nogle en opfattelse af
at passive medlemmer hermed mistede rettigheder. Dette var naturligvis ikke tilfældet. Men det har
ført til at vi i bestyrelsen har fremsat forslag om at afskaffe passivt medlemskab. I stedet kan man
modtage bladet – som faktisk også var meningen med det passive medlemskab.
Som tidligere nævnt ændrer klubben sig i disse år. Der er blevet hverdagsture, ture som ikke indbefatter cykling og nye træningsture. Det har ført til overvejelser vedr. kaffetilskuddet, som det bl.a. afspejler sig i Jan og Lenes forslag. I bestyrelsen har vi ment, at der er behov for at få skrevet nogle regler ned om dette, så det bliver klart hvornår der gives tilskud og hvornår ikke.
På samme måde har der også været en ulovformelig praksis for at man som ny kan deltage i klubbens
aktiviteter sidst på året. Men hvornår er sidst på året? Det vil vi også præcisere.
Vi har gennem et par år været udfordret på udgivelse af bladet. Men dette ser heldigvis ud til at være
løst med tiltrædelse af Birte som medredaktør. Tak til Aksel og Birte for det store arbejde.
Tak til alle der arbejder frivilligt for vores klub: Alle udvalg, turarrangører, webmaster og redaktør.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. Fra forsamlingen kom der forslag til fordeling af
kontingent for nye medlemmer der melder sig ind sidst på året, fx at man opdeler kontingent i dele,
så betalingen bliver retfærdig.
Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år 2016/2017 v. kasserer Flemming Nielsen
Kassereren gennemgik regnskabets poster. Indtægter fra kontingent er steget med 1900 kr. Udgifter
til bladfremstilling er steget pga. farve på samtlige sider + forhøjede trykkeritakst. Dog er der sparet
600 kr. ved at uddele bladet på klubmøder. Udgifter til klubmøder er faldet 2.000 kr. pga. billig nytårsfrokost (ingen husleje opkrævet). Hverdagsture er populære, og udgifter følger med (1.000 kr.
mere end sidste år). Årets underskud beløber sig til 4.500 kr. Klubbens formue er herefter på ca.
50.500 kr.
I budgettet 2017/18 er der beregnet et underskud på 7.500 kr.
Kassererens regnskab blev taget til efterretning.
Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Lene Bai: Da klubben skal spare penge, foreslås det at der ikke gives økonomisk tilskud til
endags hverdagsture, da ikke alle klubbens medlemmer har mulighed for at deltage.
Forslaget affødte en længere debat for og imod. Det blev fra bestyrelsens side pointeret, at klubben
på ingen måde har behov for at spare penge de næste par år, og at det som diskuteret også de forrige år er fornuftigt at få nedbragt klubbens formue, samt at det er positivt at bruge pengene dér hvor
der er aktiviteter. Udgifter til hverdagsture udgør dog ca. 6.000 kr. årligt hvorfor en afskaffelse af tilskud hertil vil kompensere for det årlige underskud. Et medlem foreslog evt. at skelne mellem ture
med cykelindhold/kulturelt indhold? – men hvordan definerer man lige cykelindhold? Alternativt
kom der forslag om at hæve kontingentet en smule til fx det runde beløb på 300 kr. som et naturligt/positivt alternativ til at afskaffe et tilskud. Nogen mente dog, at vi kan risikere at miste (de ikke
aktive) medlemmer på denne konto. Forslaget endte med at blive vedtaget, idet 14 stemte for, 13
imod, 2 stemte blankt. Tilskud til hverdagsture bortfalder hermed.
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Forslag fra Flemming Nielsen: For at gøre underskuddet mindre vil jeg foreslå, at kaffetilskuddet nedsættes fra 50 til 40 kr. Det vil formentlig ikke betyde færre deltagere, men det vil hjælpe en del på vores økonomi.
Forslaget blev nedstemt med majoritet. Forsamlingen var af den overvejende fælles holdning, at der
med afskaffelsen af hverdagskaffetilskuddet p.t. ikke behøves flere tiltag for at minimere underskud.
Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen: Forslaget indeholder 3 ændringer:
A: Benævnelsen "passive medlemmer" foreslås ændret til "bladmodtagere" for at gøre det helt tydeligt at der ikke er forbundet nogen rettigheder med denne type "medlemskab".
B: Regnskabsåret flyttes fra at gå fra september til september til at gå fra 15. oktober til 14. oktober.
Dette for at det regnskab, som foreligger til generalforsamlingen er så aktuelt som muligt.
C: Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen foreslås rykket frem så fristen bliver 21
dage. Dette for at give bestyrelsen en rimelig frist til at drøfte forslagene forinden at de skal offentliggøres.
Alle tre forslag blev vedtaget med majoritet - pkt. B dog først efter ændring af ”bladmodtager” til
”abonnent” som foreslået af Jens Spelmann.
Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Almindeligt 275 kr., husstands 450 kr., kun abonnent 100
kr.
Uændret kontingent/abonnementspris blev vedtaget med majoritet.
Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Formanden og kassereren vælges for 2 år og er på valg i hhv. ulige og lige år. De menige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg hvert år:
Valg af formand: Knud Hansen blev genvalgt.
Valg af kasserer: Flemming Nielsen fortsætter (blev valgt for 2 år i 2016).
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Aksel Koplev, Birgit Rudolph og Erik Carlsen blev genvalgt.
Valg af 2 suppleanter: Lise F. Kristoffersen (2. suppleant) rykker op som 1. suppleant, da Bert Due
Jensen ikke modtager genvalg. Som 2. suppleant blev Lis Jakobsen valgt.
Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Spelmann blev genvalgt som revisor, og Søren Chr. Jensen blev valgt som revisorsuppleant.
Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg
Bladredaktion: Birte Søltoft og Aksel Koplev har et godt samarbejde og vil gerne fortsætte. De blev
genvalgt.
Bladudsendelse: Finn Kristensen og Flemming Nielsen blev genvalgt.
Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev blev genvalgt.
Klubaftensudvalg: Merete Jørgensen og Børge Nielsen blev genvalgt, og Erik Carlsen blev valgt. Birgit
Rudolph må melde fra i det nye år.
Klubaftenkoordinator: Jens Spelmann og Johan Knudsen blev genvalgt.
Turplanlægningsudvalg: Johan Knudsen og Connie Jensen blev genvalgt. Det blev pointeret, at det
nye tiltag med at servere mad og vin ifm. mødet ikke tiltrak flere deltagere end normalt. Dog viser
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det sig, at indbydelsen til mødet fejlagtigt kun var blevet udsendt til den ”faste kerne”, hvorfor der
selvsagt ikke var blevet lokket flere/nye til fadet.
Nytårsfrokost: Birgit Rudolph, Aksel Koplev, Elise Weng, Erik Gymoese, Finn K og Gitta Damgaard
meldte sig til udvalget. Datoen er lørdag den 27. januar 2017 i festsalen i Vinhaven 2, 2500 Valby.
Pkt. 9: Evt.
Jens Spelmann takkede Bert Due Jensen for en stor og trofast indsats som bestyrelsesmedlem igennem tiden.
Derudover kunne Jens Spelmann fortælle, at planlægningsudvalget i forbindelse med Cykelturistugen
i Frederiksværk har søgt og fået bevilget 10.000 kr. af Cyklistforbundet. Han gjorde reklame for det
kommende planlægningsmøde søndag den 12. november kl. 10 på Tinderhøj Skole, og opfordrede til
at møde op og deltage.
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Referent

Dirigent

Lise F. Kristoffersen

Johan Knudsen
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