Referat af ordinær generalforsamling 2012
torsdag d. 11. oktober
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Valgt til dirigent blev Bert Due Jensen, og valgt til referent blev Lise F. Kristoffersen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt iflg.
vedtægterne.
Pkt. 2: Bestyrelsens beretning
v. formand Knud Hofgart
Bestyrelsen består af Lone Belhage, Marianne Ryding, Aksel Koplev, Flemming
Nielsen og Knud Hofgart.
I årets periode har vi heldigvis været forskånet for dødsfald. Vi er d.d. 98
medlemmer, og det er en lille fremgang fra sidste års 92 medlemmer. Vi er glade for
de nye og trofaste medlemmer.
Vores hovedaktivitet er cykelture, som i år er suppleret med hverdagsture. Dem har
der i perioden været 15 af, med gennemsnitligt 6-7 deltagere. Der har været 17
endagsture med gennemsnitligt 14 deltagere. Derudover 2 weekendture: En til
Susanne Sindings landsted og en til Kalundborg Vandrerhjem. To ture er blevet aflyst
pga. vejrlig m.m.
Onsdagstræningsture har der været to udgaver af: En racerudgave med
gennemsnitligt 3-5 deltagere. Derudover en Lone/Merete-udgave med ca. 6-8
deltagere og tempo på 22-24 km/t i snit.
Endelig bød perioden på en vandretur til Hvalsø v. Susanne Sindberg.
Årets nytårsfrokost havde 56 deltagere.
Sommerens tre grillaftener i Vestskoven har været rigtigt godt besøgt trods det nogle
gange ustadige vejr, med gennemsnitligt 19 deltagere.
Sommerturen til Polen blev aflyst pga. for få tilmeldte. Til gengæld deltog ca. 25
turcyklister i DCF’s CykelTuristUge i Rudbøl, som var meget vellykket, ikke mindst
takket være et perfekt vejr.
Foråret bød traditionen tro på en Mallorcatur, denne gang med Knud Hansen og
Merete som tovholdere, og 10 deltagere.

Vi havde 25 kontroller til Sjælsø Rundt – tak til alle dem. Det har givet klubben en
indtægt på 13.498 kr. Uden denne indtægt ville vi have haft et underskud på ca.
3.000 kr. Jens Spelmann supplerede med en særlig tak til Tom og Pauli, som i sidste
øjeblik stillede op som kontrollanter.
Formanden udtrykte stor tilfredshed med klubbens aktivitetsniveau. De mange ture
samt nu også hverdagsture tegner godt for fremtiden.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Pkt. 3: Regnskabet for 2011/2012
v. kasserer Flemming Nielsen
Endnu engang god indtægt fra Sjælsø Rundt på over 14.000, herfra er trukket ca.
1.000 kr. til forplejning, som vi for første gang selv skulle afholde. Stigning i udgifter
til klubmøder er steget grundet lokaleleje samt forhøjet tilskud til Nytårsfrokost (40
kr. pr deltager). Udgifter til Øvrige ture er også steget grundet det øgede kaffetilskud
pr. deltager (40 kr. i forhold til tidligere 30 kr.)
Revisor savnede regnskab for årets Nytårsfrokost. Finn K svarede at det er afleveret
til kasserer, og at det også fremover vil blive afleveret. Ellers ingen bemærkninger fra
revisor til regnskabet.
Knud Hansen spurgte, hvad der skal ske med foreningens efterhånden betragtelige
beholdning på over 77.000 kr., idet foreningens mål vel ikke er at akkumulere
penge? Kassereren svarede at der tidligere var tradition for hvert 5. år at bruge
pengene på fest eller lignende. En anden mulighed er kontingentnedsættelse eller
tilskud til sommertur.
Kassererens regnskab blev taget til efterretning.
Pkt. 4: Indkomne forslag
Ingen forslag.
Pkt. 5: Fastsættelse af kontingent
Formanden anførte, at vi ikke bør budgettere med indtægter fra Sjælsø Rundt og på
det grundlag sætte kontingentbeløbet ned. Som nævnt ville vi have haft underskud,
hvis ikke vi havde deltaget som kontrollanter i Sjælsø Rundt. Beholdningen skal ikke
soldes op, men evt. større tilskud til fx jubilæumstur + fest skal bestemt tænkes ind
som måder at nedbringe beholdningen på. Der vil blive set på dette til næste
jubilæum. En mulighed er også at øge kaffetilskuddet til 50 kr.

Bestyrelsens foreslår derfor uændret kontingent, hvilket blev vedtaget uden
modsigelser.
Pkt. 6: Valg til bestyrelse samt af bestyrelsessuppleanter
Knud Hofgart fortsætter som formand, da han i 2011 blev valgt for to år. Alle øvrige
poster var på valg. Flemming Nielsen blev genvalgt som kasserer. Lone Belhage,
Marianne Ryding og Aksel Koplev blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Som 1.
og 2. suppleant blev hhv. Erik Carlsen og Birgit Rudolph genvalgt.
Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Spelmann og Lene Boje blev genvalgt som hhv. revisor og revisorsuppleant.
Pkt. 8: Valg til diverse udvalg
Redaktør af bladet: Marianne Ryding blev genvalgt som redaktør af bladet.
Udsendelse af klubbladet: Finn Kristensen og Flemming Nielsen blev genvalgt.
Hjemmesiden/webmaster: Aksel Koplev blev genvalgt.
Klubaftensudvalg: Birgit Rudolph, Merete Jørgensen og Børge Nielsen blev genvalgt.
Klubaftenkoordinator: Tage Winther Larsen blev genvalgt.
Sjælsø Rundt: Jens Spelmann og Finn Kristensen blev genvalgt som koordinatorer.
Finn K. viderebragte en stor tak for hjælpen fra Jens Veggerby. Dato for næste år er
den 9. juni 2013. Der vil blive holdt et evalueringsmøde for dette års hjælpere, og
Finn foreslår, at det sammenlægges med turplanlægningsmødet den 25. oktober kl.
18.00, hvor der vil blive budt på ost og vin som tak for hjælpen.
Hverdagsture: Knud Hofgart vil fremover være kontaktperson for hverdagsture.
Besked om ture skal sendes til både ham og webmaster. Ved spontane ture skal Knud
derudover huske at sende en sms til Finn K., som videresender til dem, der ikke har
mail.
Et generelt problem er at få information om spontane ture ud til medlemmerne, da
ikke alle tjekker hjemmesiden. Interesserede kan derfor tilmelde sig en mailliste hos
Knud Hofgart og få en e-mail reminder, så man sikrer sig at få besked. Sms sendes
som nævnt til dem uden e-mail.
Der mangler ikke deltagere i hverdagsturene, men derimod folk til at arrangere dem.
Der drosles derfor ned til 1 tur om måneden næste år (p.t. 2 ture om måneden).

Turene må gerne være andet end cykelture, fx byture med kulturelt indhold, øl
smagning, vandreture mv. Alle opfordres derfor til at være aktive.
Nytårsfrokosten: Finn Kristensen, Birgit Rudolph, Lise Kristoffersen, Lone Belhage,
Søren Chr. Jensen og Børge Nielsen meldte sig til udvalget og headhunter evt. ved
yderligere behov for assistance. Lokale er allerede booket takket være Erik C. Dato
bliver lørdag den 19. januar 2013 i festlokalet over Netto på Gl. Køge Landevej.
Pkt. 9: Sommerferietur
Bestyrelsen savner idéer til fremtidige sommer-/sensommerferieture. Busrejser er
efterhånden en saga blot, da det kræver ca. 30 personer a.h.t. økonomien. Ærgerligt
når en tur må aflyses pga. for få tilmeldte. Koncept med selv at booke fly og hotel er
måske løsningen (som hidtil praktiseret i forbindelse med fx Mallorca). Der satses på
en sensommertur i september/oktober, da der både i forsommeren og i juli er tilbud
om rejser (Mallorca + Vejle + CykelTuristUge – se under Evt.).
Følgende kriterier blev besluttet for fremtidens ture:
1. Transport med fly
2. Cykelleje muligt på destinationen
3. Varieret landskab, så der er noget for alle
Prisniveau omkring 5.000 kr. som udgangspunkt og maks. 7.000 kr. for en uge.
Peder, Lone og Knud Hofgart meldte sig til at kigge på mulighederne, evt. via et
rejsebureau, hvor der ikke er krav til antal deltagere. Gode idéer bedes sendt til en af
deltagerne i udvalget.
Pkt. 10: Eventuelt
Næste års Cykelturistuge foregår næste år i Skælskør (uge 30). Tom Kristiansen er
med til at arrangere og indbyder folk til et indledende møde søndag den 21.
november kl. 14.00 på Tinderhøj Skole. Der søges folk til at hjælpe i forbindelse med
informationsmødet og endvidere som guider på turene.
Vintertræning: Knud Hansen og Merete vil stå for vintertræningen og opfordrer alle
til at møde op og få en forfriskende tur i skoven. De lover at tempoet tilpasses, så
alle kan følge med.
Gjendesheim uge 6: Flemming N. nævnte den traditionsrige skiferie i Norge, hvor
alle er velkomne. Tilmelding direkte til Ruby Rejser.
Mallorca: Marianne Ryding og Aksel arbejder på en tur, sandsynligvis første uge i
maj 2013 og destination sydøst på Mallorca, hvor der er både fladt terræn og
bakker.

Weekendtur: Knud Hofgart arrangerer tur til Vejle den 31. maj – 3. juni 2013. Info
herom senere.
Dirigenten takkede for særdeles god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.
Referent Lise F. Kristoffersen
Dirigent Bert Due Jensen

