Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 12. november 2020
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Valgt til dirigent blev Tage Winther Larsen. Valgt til referent blev Lise F. Kristoffersen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt iflg. vedtægterne.
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v. formand Knud Hansen
”Velkommen til Generalforsamling (GF) 2020. Det har i sandhed været et specielt 2020 med coronaens indmarch. Det har vendt op og ned på meget og således også på vor mulighed for at afholde vor
GF på normalt tidspunkt og måde. Vi har derfor haft forskellige overvejelser:
1. At ”springe” over 2020
2. At udskyde til engang i foråret om muligt
3. Afholde den med coronaregler
Vi har så valgt det sidste. Så hjertelig velkommen til jer som er mødt frem. Indledningsvis synes vi der
er grund til at rose os selv. I har trods de vanskelige vilkår været aktive og friske på at møde udfordringer og få løst de barrierer der har været, på bedste vis.
Men turkalenderen har måttet lægge ryg til aflysninger. Først klubmødet med Jans billeder, dernæst
åbningsturen, og flere er fulgt efter, især i foråret. Men meget er heldigvis også gennemført. Hvor
der har været mere end 10 deltagere, er der blevet delt op i 2 hold, så længe dette var gældende ret.
Det gjaldt ikke mindst onsdagstræningsturene, hvor der har været stor tilstrømning – helt op til rekordstore 14 og generelt over 10. FLOT! Også de halvhurtige om tirsdagen har været godt besøgt.
Det ser ud til at der har været stort behov for at motionere, og mon ikke det sociale har spillet en væsentlig rolle. Vi har heldigvis været begunstiget med godt vejr (juli fraregnet), så meget har kunnet
gennemføres.
Klubmøderne i marts, april og maj har måttet aflyses helt, da EnergiCenter Voldparken har været lukket, mens klubmøderne i september og oktober er gennemført med begrænsning på 20 og tilmelding, men uden andet program end socialt samvær og hygge. Vi tror desværre også vi må se i vejviseren efter julemødet.
Grillaftenerne i Vestskoven er gennemført med stor tilstrømning og i godt vejr.
Hofgarts frokostinitiativ har haft svære startvanskeligheder, da de ikke kunne gennemføres på energicentret. Det er dog blevet til en frokost på Konditorgården i Pederstrup og endnu to ture i september og oktober til hhv. Kabyssen i Ishøj samt Tutten på Mellemfortet på initiativ af Peder. I 2021 bliver der frokostture hver anden måned.
Medlemsstatus: Vi er i skrivende stund 91 medlemmer og abonnenter. Det er en nedgang på 3. Stadig flot.
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. Lone og Jørgen har haft et par vellykkede weekendture til Samsø og Møn. Også disse med lidt blandet vejr.
Cykelturistugen blev aflyst i år, men mange turcyklister gennemførte alligevel ud fra de reservationer
de havde foretaget. Det var både hyggeligt og socialt opbyggeligt.
Også 45-års jubilæumsturen måtte aflyses eller rettere udskydes, således at den gennemføres den
28.-30. maj 2021. Da vi måtte erkende at turen ikke blev til noget, fik vi valget mellem at tabe det
indbetalte depositum eller indbetale restbeløbet og flytte turen et år frem. Vi valgte det sidste, hvilket betyder, at turen gennemføres under alle omstændigheder. Hvilke vilkår der så gælder, må vi se,
når vi når længere hen. Der er stadig tale om Søderåsen, nærmere betegnet ”Villa Søderåsen” i
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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 nærved liggende campingplads med gode,
billige hytter. Vi gennemfører en tilmeldingsprocedure lige som sidst og håber på god deltagelse.
Også på Mallorca har vi måttet aflyse. Vi prøver igen til næste år.
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 2019/2020 v. kasserer Flemming Nielsen
Kassereren gennemgik regnskabets poster. Der er i år og sidste år forudbetalt i alt godt 27.000 kr. til
jubilæumsarrangement. Klubbens formue herefter er nu på knap 26.500 kr.
Finn K spurgte om jubilæumspengene er tabt, hvis turen ikke gennemføres? Formanden svarede at
han tvivler på at vi ikke må tage til Sverige til foråret. Aksel supplerede: En stor del af beløbet er for
morgenmad og frokostpakker, så de penge vil vi garanteret få tilbage, hvis det skulle komme dertil.
Tage Larsen spurgte til gebyret hos Danske Bank – om det er muligt at få det billigere andre steder?
Kassereren svarede at det havde han undersøgt, og at det næppe er muligt, kun dyrere. Derudover
spurgte Tage til driftsresultatets 2700 kr., jf. note 3. Kassereren svarede at det er gæld betalt for sidste års blad.
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 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 Toni Lunding blev valgt som revisorsuppleant.
Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg
Bladredaktion: Birte Søltoft og Aksel Koplev blev genvalgt.
Bladudsendelse: Flemming Nielsen blev genvalgt og vil fremover klare opgaven alene.
Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev blev genvalgt.
Klubaften: Merete Jørgensen, Børge Nielsen og Erik Carlsen blev genvalgt. Lis Jakobsen og Gitte Kofoed blev genvalgt som suppleanter.
Klubaftenkoordination: Johan Knudsen og Jens Spelmann blev genvalgt.
Turplanlægningskoordinator: Johan Knudsen.
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Nytårsfrokost lørdag den 16. januar 2021: Som landet ligger i dag med de kendte restriktioner, kan
vores nytårsfrokost ikke gennemføres. Men optimister som vi er, vil vi gerne bevare håbet og muligheden. Der etableres derfor et nytårsfrokostudvalg, som kan træde til i januar i tilfælde af at dagens
skrappe restriktioner bliver ophævet. Som tovholder afløses Aksel Koplev af Søren Jensen. Aksel forsætter som menigt medlem, og derudover meldte Børge Nielsen, Tage Larsen og Lise Kristoffersen
sig til udvalget. Erik Carlsen sørger for indbetaling af depositum.
Pkt. 9: Evt.
Julemøde: Formanden fortalte, at det p.t. tyder på at julemødet ikke kan gennemføres. Alternativt
kunne man mødes til glögg i Vestskoven, hvis vejret stadig er mildt. Dog gælder forsamlingsforbuddet
også her. Aksel supplerede, at mødet dog endnu ikke aflyses, da vi jf. reglerne godt må være 20 personer i vores lokale, hvis vi sidder i ens retning.
Birgit Rudolph foreslog at arrangementet kunne holdes den 3. december hvor hun har tur til et julemarked, som desværre alle er aflyst.
Alle gode ideer er velkomne.
Vintermotion torsdage kl. 10-12: Lis Jakobsen præsenterede nyt initiativ til fortsættelse af onsdagsmotion. Hun og Børge kører hver torsdag kl. 10 i vinterhalvåret fra Espelunden. Flemming Nielsen udsender info herom.

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Referent

Dirigent

Lise F. Kristoffersen

Tage Winther Larsen
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