
Referat af Generalforsamling 8. oktober 2009: 
 
Valg af dirigent og referent 
Valgt til dirigent blev Lise F. Kristoffersen, og valgt til referent blev Flemming Nielsen. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt iflg. vedtægterne. 
 
Bestyrelsens beretning. Ved formand Johan Knudsen. 
Medlemstallet er steget fra 105 sidste år til 108 i år. Der har været 22 éndags cykelture en 
stigning på 3 i forhold til sidste år. Deltagergennemsnit på 13 personer per tur er fastholdt 
fra sidste år. Dertil 1 vandretur med 19 deltagere. Der har været 2 ferieture på hver 1 uge: 
Ørssleff´s til Mallorca og Hofgarts til Korsika. Begge med fly og lejede cykler. Det ser ud 
til at tiden er løbet fra ferierejser med bus og egne cykler. Vintertræningsturene har været 
opdelt i et hurtigt og et lidt langsommere hold. Det gjorde, at lidt flere blev hevet med. 
Onsdagstræningsturene har mønstret 3 - 7 deltagere per gang. Her bliver nok kørt for 
stærkt, i 2010 bør tempoet nedsættes, så nye kan deltage. Returcyklisterne er en fasttømret 
enhed, som kører hele året. 60+ er gået lidt i stå. Her bør nok satses på især vintersysler 
med udstillinger og andre kulturelle aktiviteter. Sjælsø Rundt blev genoptaget i år med 
kort varsel. Vi stillede 7 poster, som gav 1400,- kr. til klubben. Vi har holdt møde med 
Brøndby Cykelklub om muligheden for at overtage Tour de Vest. Opgaven er for stor for 
os, men måske kan vi deltage i samarbejde med andre. Nytårsfrokosten blev holdt på 
Rødovregård med 55 deltagere. Klubaftenerne har 25 - 30 deltagere per gang. 
Hjemmesiden opdateres hyppigt til glæde for alle. 
 
Regnskab for det forløbne år til godkendelse. Ved kassereren Lissy Christiansen. 
I forhold til sidste år viste regnskabet en stigning i overskuddet fra godt 6.000,- kr. til godt 
10.000,- kr. De største enkeltudsving var en stigning i kontingentindtægten på 1.600,- kr., 
indtægt fra Sjælsø poster på 1.400,- kr. og faldende udgifter til bladfremstilling og 
klubmøder. Regnskabet blev godkendt. 
 
Behandling af indkomne forslag. 
Finn A. Kristensen havde afleveret følgende forslag: 
1.  Udsendelse af klubbladet samt manuel information forestås af Lissy Christiansen, 

Flemming Nielsen og Finn A. Kristensen. 
2.  Sjælsø Rundt forestås af Finn A. Kristensen. 
ad 1. Der har vist sig behov for udsendelse af supplerende information ud over årets 4 

blade. Hjemmesiden bliver hyppigt opdateret med aktuel information. De vigtigste 
nyheder f.eks. aflyste ture og møder eller ekstra ture og møder udsendes som e-mail 
til ca. 75 % af medlemmerne. Tilbage bliver en restgruppe på ca. 25 % af 
medlemmerne, som ikke har e-mail og adgang til hjemmesiden. Denne restgruppe 
vil fremover få de vigtigste e-mail som breve. Forslaget blev vedtaget. 

ad 2. Finn ændrede sit eget forslag, så han og Jens Spelmann står for Sjælsø Rundt. 
Forslaget blev vedtaget. 

 
Fastsættelse af kontingent. 
Lissy fremlagde budget for det kommende år med uændret kontingent. Det blev vedtaget. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Formand: Johan Knudsen blev genvalgt for 2 år. 



Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Aksel og Knud Hofgart blev genvalgt. Flemming Nielsen 
blev nyvalgt. 
Suppleanter: Carsten Pihl blev genvalgt og Lise Kristoffersen blev nyvalgt. 
 
Valg af revisor og -suppleant. 
Revisor: Jens Spelmann blev genvalgt, og Lene Boje blev nyvalgt som revisorsuppleant. 
 
Nedsættelse af udvalg. 
Klubaftensudvalg: Birgit Rudolph, Carsten Pihl og Erik Carlsen blev genvalgt. Mariann 
Jørgensen blev nyvalgt. 
Redaktør af klubbladet: Marianne Ryding og Peder Andersen blev nyvalgt. 
Udsendelse af klubbladet: Lissy Christiansen, Finn Kristensen og Flemming Nielsen blev 
genvalgt. (Dette var allerede sket under indkomne forslag 1.) 
Hjemmesiden: Aksel Koplev blev genvalgt som redaktør. 
Jubilæumsfestudvalg 2010: Vi har reserveret Rødovregård 17. april 2010. Her blev valgt 
Finn A Kristensen, Lissy, Carsten Pihl, Lis Madsen og Birthe Hallbäck. Samtidig blev det 
vedtaget at give et klubtilskud på 9.000,- kr. 
Jubilæumsturudvalg 2010: Her blev valgt Knud Hofgart, Johan, Carsten Pihl, Flemming 
Nielsen, Birthe Hallbäck og Bert Jensen. Samtidig blev det vedtaget at give et klubtilskud 
på 7.000,- kr. 
Nytårsfrokostudvalg: Vi har reserveret Rødovregård 16. januar 2010. Her blev valgt Janne 
Engmann, Bert Jensen, Lise Kristoffersen, Finn A Kristensen, Lene Boje, Birthe Hallbäck 
og Birgit Rudolph. 
 
Eventuelt. 
De 3 udsendte forslag til jubilæumstur blev sat til afstemning. Det var muligt at stemme 
for mere end én tur. Resultatet blev ca. 90 % for Carsten´s forslag, ca. 75 % for Knud´s 
forslag og ca. 60 % for Birthe´s forslag. Herefter trak Knud Hofgart sig ud af 
jubilæumsturudvalget. 
Aksel havde kontaktet Jens Ole Aaris fra Ruby Rejser angående forslag til sommerture i 
2010. Han havde følgende forslag: Valloire i de franske alper, Thassos i Grækenland, 
Cykelkrydstogt i Kroatien, Korsika med andre hoteller end i 2009, Mallorca og New 
York. Det blev vedtaget at Lise og Aksel skulle se nærmere på muligheden for at komme 
til Valloire. 
Knud Erik foreslog en gentagelse af turen i 1997 til Ungarn. 
Henning foreslog UECT's tur til Polen midt i juli, Semaine Federale i Verdun første uge af 
august og den svenske cykelturistuge til Gotland 3. uge af august. 


