Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 8. november 2018
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Valgt til dirigent blev Jens Spelmann. Valgt til referent blev Lise F. Kristoffersen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt iflg. vedtægterne.
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v. formand Knud Hansen
Forleden var jeg og Merete til en ældremesse i DGI-byen. Udover en masse velholdte ældre på vor
egen alder og derover påhørte vi også et foredrag om hjernen af læge og aldringforsker Henning Kirk.
Nogle af jer har måske mødt ham. Han havde flere interessante budskaber:
1. Hjernen kan rigtig godt lide motion, både fysisk og psykisk
2. Vi producerer stadig nye hjerneceller hvis vi dyrker motion og i øvrigt bruger hjernen
3. Vi kan huske hvor vi lagde vore briller for 5 minutter siden når vi dyrker motion, da tindingelapperne vokser. Det er dem som hjælper på korttidshukommelsen
4. Kredsløbet har rigtig godt af at dyrke motion
5. Motion reducerer risikoen for demens og Alzheimers
6. Motion reducerer risikoen for hjerneblødning
7. Motion reducerer risikoen for hjertekarsygdomme
Og jeg kunne blive ved. Så vi gør det helt rigtige når vi stiger op på vor cykel lige indtil vi til sidst falder
ned af den efter et langt og lykkeligt cykelliv. Vi ved det selvfølgelig allerede, men det er rart at få det
bekræftet gennem forskningen.
Vi er her i klubben 100 medlemmer som er med på den, heraf er godt nok 3 passive medlemmer. En
fremgang på 1 aktivt medlem. Velkommen. Vi har desværre også haft 2 dødsfald: Robert Petersen og
Torben Kjær (et minuts stilhed til ære).
Vi har også fejret en 90-års fødselsdag. Verner – vor alle sammens forbillede. Desværre er Verner ikke i stand til at være her i aften.
Der har været flere store begivenheder året igennem. Cykelturistugen kan vi vel næsten kalde Turcyklistugen både mht. til organisation og deltagelse. Især må vi fremhæve Jens og Toms indsats. De
har virkelig brugt et halvt liv for at det kunne blive en succes. Og det blev det. 55 turcyklister deltog
og en del også som turledere og praktiske grise. Virkelig en stor indsats. Tak for det. Og så vejret – ikke mindst – bidrog til en uforglemmelig uge. Jeg tør næsten ikke tænke på Frederiksværk Camping i
regn og blæst.
Hofgarts Sakskøbingtur må også med i samlingen. Igen i år var mere end 30 turcyklister til 3 gode dage. Jeg kunne desværre ikke være med, men jeg har hørt der blev kørt ræs – næsten som i gamle dage. Det skader jo ikke at få pulsen lidt op. Hofgart har meddelt at næste års tur til Frederikshavn bliver hans sidste, så måske Lone tager over? I hvert fald havde Lone en særdeles vellykket weekendtur
til Roskilde og omegn, og der er en ny på det kommende års turkalender. Og når vi er ved traditionerne – endnu en vellykket Sverigestur i august.
Og når vi er ved det vellykkede. Så kan vi ikke komme uden om den helt usædvanligt tørre, varme og
solrige sommer, som har gjort det let for turarrangørerne at gennemføre turene uden brug af regntøj. Desværre har det også betydet grillaftener uden grill.
Så har vi i år gennemført Johans tur til Hallandsåsen. 9 deltog, mere end vi har været vant til gennem
de sidste års Sverigesture. Godt det lykkedes med Johans store forarbejde.
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Derimod var vi ikke lige så heldige på Mallorca. Det var som om der var vendt op på syd og nord. Det
var en kølig og noget våd første uge i maj, hvor vi som vanlig var af sted og igen i Alcudiaområdet.
Faktisk kan jeg ikke huske så meget regn før på disse kanter. Lad det ikke gentage sig. Men gentage
sig gør turen i 2019 til samme hotel og område.
Træningsturene er efterhånden kommet ind i en god gænge. Vi har tirsdagshurtigkørsel, onsdagsmotion og vintertræning i Hareskoven. Nogle af os fortsatte tirsdagstræningen på vintercykel i Vestskoven, og på den kommende turkalender er den nu blevet officiel. Vi ser gerne at flere deltage. Vi kører
ikke ræs og holder os til grusveje og gode stier, og vi bestiger som regel en høj. Vi mødes ved
Espelunden.
Klubaftener har god tilslutning, specielt når egne og eksterne viser billeder fra diverse ture, og ikke
mindst når der er fødselsdagslagkage. Tillykke til Børge og Ole med de 80. Håber at der bliver mange
flere anledninger til lagkage de kommende år. Det vil ikke mindst klubkassen blive glad ☺
Det er svært at spå – især om fremtiden. Men i bestyrelsen vover vi alligevel en slags spådom. Den
handler om klubbens aktiviteter og dermed også om økonomi. Vor økonomi er rigtig god. Faktisk alt
for god, da vi aktuelt har en formue omkring de 45.000 kr. Som I ved, er den rundet af vor deltagelse
i Sjælsø rundt gennem en årrække, og vi har haft tradition for at brænde et større beløb af denne
formue af hvert 5. år til et jubilæumsarrangement. Det har bestyrelsen ikke tænkt sig skulle ændres
til det førstkommende af slagsen i 2020. Men hvad så? Bestyrelsen er af den opfattelse at driften i
klubben skal balancere. Dvs. hvad der kommer ind, går også ud i løbet af et regnskabsår. Eller omvendt – hvad der er af udgifter, må dækkes ind af indtægter, som består af vort kontingent. Det er
rigtigt billigt at være medlem af Turcyklisterne, og er du aktiv får du rigtig meget for pengene. Se bare på det dejlige kagebord her.
Hvordan skal fremtiden så se ud: Bestyrelsen ser gerne at alle cykelture har samme værdi – altså også hverdagsture, som der er skrevet om i lederen i Nr. 3. Det og ønsket om balance i driften nødvendiggør en justering af kontingentet. Det er 15 år siden vi sidst justerede. I mellemtiden er priserne på
de fleste varer steget, og vi har hævet kaffetilskuddet som konsekvens heraf. Prisen for en kontingentstigning er formentlig et mindre tab af medlemmer, men vi vurderer at det vil ske uanset om det
er en lille eller lidt større stigning. Derfor foreslår vi stigningen i ét hug fremfor flere små. Vi håber
naturligvis I tager godt imod det.
A propos jubilæum, så har vi forslag om at nedsætte et jubilæumsudvalg allerede nu. Ikke at lokaler
m.m. skal bookes inden jul, men november 19 er lige lovligt sent. Så jeg håber der er friske folk der vil
indgå i arbejdet med at skabe et forrygende 45-års arrangement.
Tak til alle der har bidraget til at denne klub har haft endnu et forrygende år med masser af aktivitet
og socialt samvær. Tak til alle udvalg, turarrangører, webmaster og redaktører.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år 2017/2018 v. kasserer Flemming Nielsen
Kassereren gennemgik regnskabets poster inkl. forklaring af det forløbne års forlængede regnskabsperiode (45 dage ekstra) som giver sig udtryk i øgede udgifter. Årets underskud beløber sig til 5.792
kr. Klubbens formue er herefter på ca. 44.500 kr.
I budgettet 2018/19 er der beregnet et underskud på 2.200 kr.
Kassererens regnskab blev taget til efterretning.
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Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår følgende: Kaffetilskud på max 50 kr./deltager gives til alle klubbens cykelture.
Nærmere regler fastsættes af bestyrelsen efter drøftelse på generalforsamlingen.
Begrundelse: Vi finder det rimeligt at alle cykelture får kaffetilskud. Også de ture, som afvikles på
hverdage. Det er et faktum at næsten alle medlemmer har en alder, som gør, at de kan deltage i disse ture. Klubben har en god og stabil økonomi med en drift i balance og med en betragtelig formue,
som vi tænker skal omsættes ved det kommende 45-års jubilæum. Det ekstra kaffetilskud vil medføre en mindre kontingentstigning på kr. 75 pr. år for et almindelige kontingent. Kontingentet har været uforandret i mere end 10 år, og det har priserne ikke, så derved er det også en fornuftig tilpasning.
Bert Due foreslog, at kaffetilskud bør gives til alle ture uanset beskaffenhed, også kulturelle ture, museumsbesøg osv., som der generelt er stor tilslutning til. Dvs. forslagets formulering bør ændres til alle klubbens ”ture” i stedet for ”cykelture”. Kaffetilskuddet blev af Finn Ø beskrevet som værende et
”socialt klæbestof”, som vi skal værne om.
Der blev stemt om det således nye forslag om genindførelse af kaffetilskud til alle ture. Forslaget blev
vedtaget med majoritet. Bestyrelsen tilretter retningslinjerne for anvendelse af kaffetilskud.
Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Hvis forslaget under punkt 4 om klubtilskud til alle ture vedtages, foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse på 75 pr. år for et almindeligt kontingent til kr. 350 og tilsvarende for familiekontingentet,
som så bliver 600 kr. Abonnementet på Turcyklisten er uforandret 100 kr.
Kontingentforhøjelsen 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 fortsætter (blev valgt for 2 år i 2017).
Valg af kasserer: Flemming Nielsen blev genvalgt.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Aksel Koplev, Birgit Rudolph og Erik Carlsen blev genvalgt.
Valg af 2 suppleanter: Lise F. Kristoffersen (1. suppleant) og Lis Jakobsen (2. suppleant) blev genvalgt.
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 blev genvalgt.
Bladudsendelse: Flemming Nielsen blev genvalgt, med evt. inddragelse af Finn Kristensen.
Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev blev genvalgt.
Klubaftensudvalg: Merete Jørgensen, Børge Nielsen og Erik Carlsen blev genvalgt.
Klubaftenkoordinator: Jens Spelmann og Johan Knudsen blev genvalgt.
Turplanlægningsudvalg: Johan Knudsen.
Nytårsfrokost: Birgit Rudolph, Aksel Koplev, Elise Weng, Erik Gymoese, Finn K, Birgit Søgård og Børge
meldte sig til udvalget. Datoen er lørdag den 26. januar 2019 i festsalen i Vinhaven 2, 2500 Valby.
Jubilæumsudvalg: Knud Hansen – flere må rekrutteres.
Pkt. 9: Evt.
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Hans Bruun udtrykte et stort og taknemligt tak til Merete og Knud for i så grundigt omfang at have
sendt spændende rejseberetninger hjem til os fra Canada/USA’s vestkyst, samt til Aksel for upload.
Bestyrelsen blev opfordret til at tage initiativ til en fast procedure (krans) ifm. begravelse/bisættelse
af bortgåede medlemmer. Derudover blev vigtigheden af hurtig info til medlemmerne om dødsfald
pointeret. Dette sker mest effektivt ved mailudsendelse via Flemming Nielsen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Referent

Dirigent

Lise F. Kristoffersen

Jens Spelmann
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