Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 14. november 2019
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
”Verner – vor alle sammens forbillede. Desværre er Verner ikke i stand til at være her i aften – fysisk,
men alligevel føler jeg næsten han er her. Det må han være. For Verner er og har været ét med Turcyklisterne fra første dag. Og der er vel ingen som Verner, som netop fortæller hvem turcyklisterne
er: Aktive og i godt humør og altid klar til et kærligt kram. Verner var sej, klagede aldrig og besteg
selv de højeste tinder, både på cykel og i overført betydning. Verner havde forældremyndigheden
over sin søn i en tid hvor det var nærmest usandsynligt. Jeg husker første gang jeg mødte Verner. Det
var på en tur i Tjekkiet i 2006. Jeg var så heldig at bo på værelse med ham den første uge. Der blev
jeg klogere på mange ting, bl.a. at intet er umuligt når man vil det. Verner fortalte om benædere og
trængslerne som barn og penicillinens ankomst der reddede hans ben. Verner havde lige fået opereret sit ene knæ, og han kom med op over bakkerne – ikke som den første, men han kom altid med.
Verner holdt trofast ved sin gamle jernhest, men for 4 år siden overtalte sønnen ham til at købe en
ny racer, og han gjorde det 86 år gammel. Jeg håber at mange af os der er her, lader os inspirere og
holder ved mange år endnu ligesom Verner. Skal vi holde 1 minuts stilhed for Verner.
På generalforsamlingen sidste år blev bestyrelsen bedt om at drøfte hvad vi gør når et medlem dør
og bisættes. Indtil videre har det været en privat sag for medlemmerne. Men der var et udbredt ønske om at klubben markerede sig med en buket. Det blev aktuelt ved Verners bisættelse, og bestyrelsen besluttede at give en bårebuket til 200 kr. Det har vi så efterfølgende i bestyrelsen besluttet vil
være hvad vi fremadrettet gør.
Vi er her i klubben 94 (93) medlemmer og abonnenter. Det er en lille nedgang, som også var forventet. 3 kan forklares ved dødsfald, men kontingentstigningen kan nok også tage skylden for et par
stykker. I bestyrelsen havde vi kalkuleret med et minus på 10 på den konto, så det er ganske pænt.
Årets turkalender har egentlig været pænt fyldt op. Men vejret har ikke været med os, så flere ture
er blevet aflyst, og en del har der kun været en håndfuld på. Dog går der rygter om, at Lone og Jørgen
har haft et par vellykkede weekendture, ligesom Sverigesturen også var fyldt op. Også disse med lidt
blandet vejr.
Cykelturistugen trak også i år mange turcyklister til. Bortset fra mandagens regn var det strålende
vejr, og Randers havde virkelig lagt sig i selen for at det hele skulle lykkes på bedste vis. Hofgarts
Danmarkstur var i år uden Hofgart. En temmelig uopmærksom kvinde ville absolut bruge Hofgarts
fod som bremseklods, og så måtte han holde sygesengen og sætte Aksel til at styre løjerne i Frederikshavn. Logistikken til og fra var lidt udfordrende, og det var nok en medvirkende årsag til at der i år
ikke var så mange deltagere.
Det var så Hofgarts sidste tur, men græd ikke, for i 2020 har vi 45-års jubilæum, og så er der en ny
forårstur, men denne gang til Sverige. Den 15.-17. maj indtager vi Söderåsen, nærmere betegnet ”Villa Söderåsen” i Røstånga. Vi har lejet hele vandrerhjemmet, hvor der på en god dag er plads til små
40 personer, hvis vi pakker os rigtigt. Hvis det ikke skulle være nok, er der en nærvedliggende campingplads med gode, billige hytter. Nærmere om programmet senere på dagsordenen.
Noget af det vellykkede har været grillaftenerne i Vestskoven. Her har vi været heldige med vejret og
i år sørme med kul i grillen, og nogle var også så heldige at blive budt på kage af Toni.
Også på Mallorca var vi heldige og slap for regn i år. Vi fik da også så rigeligt sidste år. Men også i år
var der faktisk varmere hjemme end dernede. Så nu gider vi altså ikke det mere. Vi flytter turen til efteråret – i hvert fald i 2020. I turkalenderen er den sat til første uge i oktober, hvor der stadig er
sommerlunt på Mallorca. Måske prøver vi også et andet sted næste år.
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Træningsturene kører i den faste rytme. Vi har tirsdagshurtigkørsel, onsdagsmotion og vintertræning
i Hareskoven og Vestskoven. Der er altså en flot udsigt fra Herstedhøje – I skulle prøve! Og lungerne,
de synger. Vi mødes ved Espelunden. Alligevel er der grund til overvejelser om vi kan gøre mere. Det
ser ud til at vintertræningen let mister pusten lidt. Flere kunne godt have brug for at holde formen
vinteren over. Skal vi have et hold 3? Skal vi bede Bert sænke farten? Gode ideer er velkomne.
Klubaftener har god tilslutning, specielt når egne og eksterne viser billeder fra diverse ture og ikke
mindst når der er fødselsdagslagkage. Tillykke til Hans med de 80 år. Håber at der bliver mange flere
anledninger til lagkage de kommende år.
Klubaftener, ja de har været udfordret, da vi pludselig fik nyt lokale på Sct. Annæ, da det gamle skulle
renoveres. Da vi besigtigede det, måtte vi sande, at det ikke var brugbart til vort formål – ikke mindst
fordi vi ikke kunne indtage kaffe/the og kage m.m. i lokalet. Nu var gode dyr rådne. Vi havde fundet
en bøvlet nødløsning med at bruge kantinen til kaffe-kagedelen, da der pludselig ved gode venners
hjælp blev peget på Energicenter Voldparken. Og der skulle kun et enkelt besøg til før vi havde
booket lokalet her og fået lovning på at måtte spise og drikke alt det vi ville. Så nu regner vi med at
vores lokalesituation er stabil så langt øjet rækker.
Tak til alle der har bidraget til at denne klub har haft endnu et forrygende år med masser af aktivitet
og socialt samvær”.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år 2018/2019 v. kasserer Flemming Nielsen
Kassereren gennemgik regnskabets poster. Udgiften til bladfremstilling er meget lav pga. manglende
fremsendelse af regninger. Posten ”gebyr” er øget ifm. anskaffelse af MobilePay samt tjenestens indførelse af udgift på 75 øre pr. betaling samt månedlig opkrævning på 50 kr., hvorfor MobilePay nu er
afmeldt. Årets overskud beløber sig til knap 3.000 kr., hvorefter klubbens formue nu er på 47.300 kr.
I budgettet 2019/20 beregnes der en høj udgift til bladfremstilling. Til jubilæet afsættes der 20.000
kr.
Finn K efterlyser papirudgave af regnskab, som bestyrelsen for to år siden lovede at sørge for, og som
blev omdelt sidste år, men i år glemt. Bestyrelsen vil skrive sig det bag øret næste år.
Kassererens regnskab blev taget til efterretning.
Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (pr. person 350 kr., familiekontingent 600 kr., abonnement
på Turcyklisten 100 kr.).
Uændret kontingent blev vedtaget.
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 2018).
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.
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Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Spelmann blev genvalgt som revisor, og Søren Chr. Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg
Bladredaktion: Birte Søltoft og Aksel Koplev blev genvalgt.
Bladudsendelse: Flemming Nielsen og Finn Kristensen blev genvalgt.
Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev blev genvalgt.
Klubaften: Merete Jørgensen, Børge Nielsen og Erik Carlsen blev genvalgt. Lis Jakobsen og Gitte Kofoed blev valgt som suppleanter.
Klubaftenkoordination: Jens Spelmann og Johan Knudsen blev genvalgt.
Turplanlægning: Johan Knudsen.
Nytårsfrokost: Birgit Rudolph, Aksel Koplev, Finn K, Birgit Søgård og Børge meldte sig til udvalget. Flere hjælpere skal findes. Datoen er lørdag den 25. januar 2020 i festsalen i Vinhaven 2, 2500 Valby.
45-års jubilæum: Aksel præsenterede den foreløbige plan for jubilæumstur og fest den 15-17. maj
2020 på vandrerhjemmet Villa Söderåsen i Röstånga (træhus=ingen rygning + husk hjemmesko):
Fredag mødes deltagerne i Helsingborg og kører sammen til Röstånga (ca. 50 km), hvor der serveres
kaffe/kage og aftensmad.
Lørdag bliver der mindst 2 ture: En let ”hvor alle kan følge med”, og en længere som udnytter Söderåsens mere krævende terræn. Klubben giver kaffe/kage på turen. Om aftenen jubilæumsfest med en god middag (cateringbuffet fra en af områdets restauranter).
Søndag hjemtur (ca. 50 km) mod Helsingborg.
Økonomi:
Klubben giver et tilskud på indtil 20.000 kr. Egenbetaling: 2 overnatninger i delt dobbeltværelse inkl.
linned/håndklæder, morgenmad og smør-selv-madpakke ca. 800 kr. Festen lørdag aften: ca. 250 kr.
Program og start på tilmelding i Turcyklisten nr. 4 og på decembermødet. Tilmeldingsfrist er 31/3.
Der efterlyses flere hjælpere! Tage W. Larsen meldte sig til udvalget, som herudover består af Knud
Hansen, Aksel Koplev og Erik Carlsen. Tom Kristiansen vil bistå med cykelruter. Flere må gerne melde
sig!
Finn K talte for at jubilæumsfesten holdes ved et separat arrangement indenlands, så flere kan deltage. Aksel opfordrede til at man udøver medbestemmelse ved at melde sig til planlægningsudvalget,
der blev nedsat for et år siden.
Pkt. 9: Evt.
Lis Jakobsen ønskede alternativ til plastikkrus på klubmøder, gerne pap. Merete undersøger markedet, og kaffeudvalget vil se på en løsning.

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Referent

Dirigent

Lise F. Kristoffersen

Jens Spelmann
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