
Referat af Turcyklisternes Generalforsamling torsdag 14.oktober 2010: 

Sct. Annæ Gymnasium, Sjælør Blvd. 135, Valby, lokale B210 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent og referent 

Valgt til dirigent blev Knud Hansen og valgt til referent blev Finn Ørssleff. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt iflg. vedtægterne. 

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning. Ved formand Johan Knudsen. 

Formanden mindedes vore to afdøde medlemmer Lizzy Christiansen og Finn Gormsen. 

Klubben har nu fået nyt mødelokale på Sct. Annæ Gymnasium. Det er helt fint, med fremvisningsudstyr, 

selvom beliggenheden ikke er helt så central som Valby Ny Skole og køkkenfaciliteter minimale. 

Medlemstallet ligger på 108 som sidste år. 

Klubben har i det forløbne år fejret 35 års jubilæum med både en fest med 47 deltagere og en fire dages 

cykeltur med 42 deltagere til Vordingborg. Nytårfrokosten på Rødovregård samlede 43 deltagere. Der blev 

gennemført 18 endags cykelture, en rotur, en vandretur og en weekendtur med gns. 15 deltagere. Der var 

deltagelse i fire cykelferie arrangementer: Alpetur i Valloire i Frankrig med 5 deltagere. Semaine Federale 

de Cyclotourisme i Frankrig med 3 deltagere, Cykelturistugen i Viborg med 13 deltagere og skiferie i Norge 

med ca. 10 deltagere. Vintertræningen har haft gns. 7 deltagere og sommertræningen gns. 6 deltagere. 

De ordinære klubmøder med god sevicering fra udvalget, samlede gns. 25 deltagere. Derudover har 

Flemming Nielsen arrangeret 3 velbesøgte grillaftener i Vestskoven, med fint fremmøde. Feriefotoaftenen 

samlede 16 personer og meget få fotos. Ved Sjælsø Rundt løbet stillede klubben med 30 kontrollanter, 

hvilket gav 7.500 kr. i kassen. 

Turcyklisten har skiftet redaktører. John Mathiesen stod for 19 blade og Marianne Ryding for 3 blade, hvilke 

formanden takkede varmt for indsatsen. Nu har Lise Kristoffersen og Lone Belhage taget over og det tegner 

godt 

Klubben samarbejder med DCF-Rødovre, bl.a. ved at medlemmerne frit deltager i hinandens arrangementer. 

Den helt selvstændige fraktion Returcyklisterne kører planmæssigt hver uge året rundt. Finn Kristensen 

opfordrede interesserede medlemmer til at danne tilsvarende fraktioner efter behov. Der er endnu ikke 

økonomisk grundlag for at bestille flere klubtrøjer og –bukser af det nye design. Bestyrelsen har holdt tre 

møder uden at belaste klubkassen samt klaret resten pr. mail. Formanden opfordrede alle til at følge med i 

Turcyklisten og på websitet. 

Klubbens økonomi kører fornuftigt. 

Dirigenten takkede formanden for beretningen og indbød til spørgsmål. 

Marianne Ryding savner løbende information om DCF-Rødovres arrangementer. Hun blev opfordret til at 

kontakte Flemming Nielsen eller Gitta Damgaaard. 

Formanden og Bert Due Jensen bekræftede hinanden i, at klubben afstår fra at deltage i overvejende 

underholdende arrangementer som Kulturhavn o. lign. 

Formandens beretning blev taget til efterretning med akklamation. 

   

Pkt. 3: Regnskab for 2009/2010, ved kassereren Flemming Nielsen. 

I forhold til regnskabet for 2008/2009 er indtægterne steget pænt pga. indtægten fra Sjælsø Rundt. 

Udgifterne er også steget pga. klubmødeomkostninger og jubilæumsfest, mens overskuddet er ca. 

uændret. kassebeholdning er steget med ca. 10.000. Revisor Jens Spelmann bekræftede, at have 

kontrolleret beholdningens tilstedeværelse samt foretaget stikprøvekontrol af bilagene. Derfor havde 

revisor ingen bemærkninger til regnskabet. 

Kassererens regnskab blev taget til efterretning med akklamation. 

 

Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag. 

 A) Marianne Rydings forslag til ændring af vedtægternes §6 ang. Generalforsamlingen. Ændringerne 

omfatter varslerne for indkaldelse, forslag til behandling samt offentliggørelse i Turcyklisten og på 

foreningens hjemmeside. Forslaget blev vedtaget med akklamation. 

B) Bestyrelsens forslag til forhøjelse af kaffetilskud på klubture (fra 30 til 40 kr/pers.) blev motiveret af 

Knud Hofgart. Forslaget blev vedtaget med varm akklamation. 

 



Pkt. 5: Kontingent. 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget med sympatisk akklamation. 

 

Pkt. 6: Valg til bestyrelse samt af bestyrelsessuppleanter. 

Bestyrelsen forslag om genvalg af kasserer Flemming Nielsen for 2 år. Flemming Nielsen blev genvalgt 

med akklamation. 

Bestyrelsens forslag om genvalg af Carsten Pihl, Knud Hofgart og Aksel Koplev for 1 år. De foreslåede 

blev genvalgt med akklamation. 

Bestyrelsens forslag om nyvalg af Lone Belhage og Tage Winther Larsen som hhv. 1. og 2. suppleant, 

førte til skriftlig afstemning, idet Marianne Ryding blev foreslået. Afstemningsresultat: Lone Belhage: 24 

stemmer. Marianne Ryding: 18 stemmer. Tage Winther Larsen: 16 stemmer. Blanke: 1 stemme. Hermed 

blev Lone Belhage valgt til 1. suppleant og Marianne Ryding til 2. suppleant. 

 

Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Bestyrelsens forslag om genvalg af revisor Jens Spelmann og revisorsuppleant Lene Boie. Jens Spelmann 

og Lene Boie blev genvalgt med akklamation. 

 

Pkt. 8: Valg til diverse udvalg.   

Klubaftensudvalget: Det gik lidt trægt, men omsider blev Birgit Rudolph genvalgt, samt Merete Jørgensen 

og Marianne Ryding nyvalgt. Formanden mente, at der burde være endnu et medlem. 

Klubaftenkoordinator: Bestyrelsen ønsker udover ”kaffeholdet”, en person til at styre aktiviteter og 

indslag på klubaftenerne, f.eks. ang. fremvisning, aftaler etc. Tage Winther Larsen blev foreslået og efter 

jobintroduktion fra formanden, valgt med akklamation. 

Klubbladet: Bestyrelsens forslag om genvalg af Lise Kristoffersen og Lone Belhage som redaktører. Lise 

Kristoffersen og Lone Belhage blev genvalgt med akklamation. 

Udsendelse af klubbladet: Bestyrelsens forslag om genvalg af Finn Kristensen og Flemming Nielsen. Finn 

Kristensen og Flemming Nielsen blev genvalgt med akklamation. 

Hjemmesiden/Websitet: Bestyrelsen forslag om genvalg af Aksel Koplev som Webmaster. Aksel Koplev 

blev genvalgt med akklamation. 

Nytårsfrokostudvalget: Efter nogen træghed blev Birgit Rudolph, Finn Kristensen, Knud Hansen, Lene 

Boie, Lise Kristoffersen og Børge Nielsen valgt med akklamation. Udvalget fastsætter selv en dato for 

arrangementet. 

Sjælsø Rundt: Bestyrelsen forslag om genvalg af Jens Spelmann og Finn Kristensen som koordinatorer. 

Jens Spelmann og Finn Kristensen blev genvalgt med akklamation. 

 

Pkt. 9: Eventuelt. 

Johan Knudsen arbejder med et forslag til sommerferietur til Nordtjekkiet. Fly til Prag og tog videre samt 

lokal cykelleje. periode 11 dage fra 23. juni til 3. juli 2011. mere senere. 

Den danske Cykelturistuge afholdes i Kolding i uge 30 2011. 

Knud Hofgart foreslår en weekendtur 3. til 5. juni 2011 til Svendborg. Pris 625 kr. inkl. vandrehjem på 4-

sengsstuer, morgenbuffet, smør-selv-madpakke og en to-retters middag én aften. Max. deltagerantal ca. 

25. Tilmeldingsfrist 1. marts 2011. Bliver annonceret i Turcyklisten. 

Finn Ø’s Mallorca-tur til Paguera (20 km vest for Palma) ca. uge 18 2011 har p.t. 13 

interessetilkendegivelser. 

Lene Bay Jensen opfordrede til deltagelse i turplanlægningsmødet 28. oktober 2010 i klublokalet. Ellers 

mail gerne forslag. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen. 

 

Finn Ørssleff – referent. 


