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Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. november 2021 
 
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent 
Valgt til dirigent blev Tage Winther Larsen. Valgt til referent blev Lise Kristoffersen. Dirigenten kon-
staterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt iflg. vedtægterne. 
 
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning v. formand Knud Hansen 
”Velkommen til Generalforsamling (GF) 2021. Også 2021 har stået i coronaens dunkle skær, men nu 
lysner det. Så nu ser det ud til, at vi igen kan leve et normalt klub- og cykelliv. 
 
Indledningsvis synes vi der er grund til at rose os selv. I har trods de vanskelig 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. Men meget er heldigvis også gennemført. Det gælder ikke 
mindst træningsturene onsdag, hvor der igen har været stor tilstrømning – helt op til rekordstore 16 
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, så meget har kunnet gennemføres. Klubmøderne i 
foråret har måttet aflyses helt, da Energicentret har været lukket, mens klubmøderne fra september 
og frem er og bliver gennemført, og den i marts 20 planlagte billedaften med Jan Mogensen blev en-
delig gennemført i oktober. Julemødet glæder vi os rigtig meget til (JAN og LENE!) og vi har køkkenet 
– så der er æbleskiver. Grillaftenerne i Vestskoven er gennemført med stor tilstrømning og i godt 
vejr. Der har været pæn tilslutning til klubfrokosterne. Har vi droppet Energicentret til dem? I hvert 
fald er det blevet til gode cykelture til de omkringliggende frokostrestauranter. 
 
Medlemsstatus: Vi er i skrivende stund 93 medlemmer og abonnenter – 2 mere end sidste år. Det ser 
ud til at vi er i stand til at rekruttere nye (ældre) især til vore træningsture. Forleden på Vestskovstu-
ren var vi 10 deltagere. Var den tur kørt for 5 år siden med de samme personer, ville kun 3 være 
medlemmer! 
 
Årets turkalender har egentlig været pænt fyldt op. Men grundet sygdom har der været nogle aflys-
ninger. Det ser ud til at Lones flerdagsture er det nye hit. Cykelturistugen blev også aflyst i år, og næ-
ste år må I også undvære den. En del turcyklister gennemførte dog også i år en udflugt i området 
omkring Køge i uge 29. Også 45-års jubilæumsturen måtte aflyses endnu engang, eller rettere udsky-
des, således at den gennemføres den 20.-22. maj 2022. Da vi måtte erkende at den ikke blev til no-
get, var vi gennem en længere forhandling med Villa Søderåsen for at få en rimelig ordning. De ville 
nemlig først have en hel ny bookning, hvorefter det indbetalte ville være tabt. Men vi fik forhandlet 
os frem til at vi lagde et depositum oveni det allerede betalte. I vil snart høre nærmere om vilkår og 
tilmelding. Der bliver ture for alle temperamenter. Til gengæld blev Mallorcaturen gennemført i uge 
39/40, dog med stærkt reduceret deltagerantal (4). 
 
Tak til alle der har bidraget til at denne klub har haft endnu et glimrende år med masser af aktivitet 
og socialt samvær”. 
 
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.  
 
Pkt. 3: Regnskab for det forløbne år 2020/202 v. kasserer Flemming Nielsen 
Kassereren gennemgik regnskabets poster. Udgifter til hverdagsture er steget pga. stor tilstrømning, 
hvorimod udgifter til klubmøder og øvrige ture er dalet pga. aflysninger. Efter betaling af yderligere 
godt 4.000 kr. til Villa Søderåsen, er der nu i alt forudbetalt ca. 31.000 kr. til jubilæumsarrangemen-
tet. Årets overskud er knap 2.300 kr., og klubbens formue er på knap 29.000 kr. 
 
Kassererens regnskab blev taget til efterretning. 
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Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag 
Forslag fra Pauli Jørgensen: Der afholdes en årlig tidskørsel på 4 km på Vestvolden. Forslaget fandt 
opbakning i forsamlingen som en sjov, ny idé. Pauli blev opfordret til at kontakte Johan mhp. fastsæt-
telse af dato i turkalenderen samt finde hjælpere til at fuldføre turen. 
 
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 bestyrelses-
medlemmer og suppleanter er på valg hvert år.  
 
Valg af formand: Knud Hansen blev genvalgt. 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Aksel Koplev og Birgit Rudolph blev genvalgt. Erik Carlsen ønskede 
ikke genvalg. Lis Jakobsen (tidligere 2. suppleant) blev valgt til bestyrelsesmedlem. 
Valg af 2 suppleanter: Lise Kristoffersen ønskede ikke genvalg. Mariann Jørgensen blev valgt som 1. 
suppleant, og Børge Nielsen som 2. suppleant. 
 
Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant 
Jens Spelmann blev genvalgt som revisor, og Toni Lunding genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Pkt. 8: Nedsættelse af udvalg 
Bladredaktion: Birte Søltoft og Aksel Koplev blev genvalgt. 
Bladudsendelse: Flemming Nielsen blev genvalgt.  
Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev blev genvalgt. 
Klubaften: Merete Jørgensen, Børge Nielsen og Erik Carlsen blev genvalgt. Lis Jakobsen og Gitte Ko-
foed blev genvalgt som suppleanter.  
Klubaftenkoordination: Johan Knudsen og Jens Spelmann blev genvalgt. 
Turplanlægningskoordinator: Johan Knudsen. 
Nytårsfrokost lørdag den 15. januar 2022: Erik Carlsen foreslog at nytårsfrokosten holdes på Mellem-
fortet ”Tutten”. Denne og evt. andre muligheder undersøges af et udvalg bestående af Mariann Jør-
gensen (tovholder), Birgit Rudolph, Vibeke Lund, Børge Nielsen og Lone Belhage. Der er indbetalt de-
positum for festlokalet i Vinhaven, hvis frokosten vælges at blive afholdt som vanligt. 
Løbsudvalg: Pauli Jørgensen finder hjælpere til gennemførelse af tidskørslen. 
 
Pkt. 9: Evt. 
Åbnings-/lukketur: Jens Spelmann udtrykte ærgrelse over at der kun deltog 20 medlemmer i lukke-
turen for nylig, mod normalt 35. Han tilskriver det placeringen for langt væk fra København. Han har 
fået Finn K til at lave åbningsturen næste år, og vil selv stå for lukketuren. 
 
Turkalender: Gitte Kofoed efterlyser at turkalenderen offentliggøres tidligere end nu, hvor der går 2 
måneder efter turplanlægningsmødet. Aksel vil fremover lægge en foreløbig kalender på hjemmesi-
den, så snart den foreligger. 
 
Cykelturistuge: Jens Spelmann bad om hjælp til at finde overnatningssteder med mulighed for man-
ge enkeltværelser, da disse i stigende grad efterspørges af deltagerne. Det er rigtigt svært at finde, og 
komplicerer planlægningen.  
 
Flemming Nielsen foreslog, at man alternativt kunne vælge at deltage i den tyske cykelturistuge, som 
næste år (24-30. juli) finder sted i Schwerin i Mecklenburg-Vorpommern, blot 4 timers kørsel syd for 
Kbh. Der er tilmelding fra februar 2022. Her er et færdigt program man bare kan tilmelde sig. Arran-
gørerne henviser til diverse overnatningsmuligheder. Hjemmeside: www.brt-2022.de 
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Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen. 
 
 
 
Referent    Dirigent 
 
 
Lise F. Kristoffersen   Tage Winther Larsen 


