
Referat af generalforsamling den 27. februar 2019 

 

1. Valg af dirigent:  – bestyrelsen foreslår Leif Nielsen – hermed valgt. Dirigenten konstaterer, at 
generalforsamlingen er hermed lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

2. Formanden beretter om de mange forskellige klubber i DK. men det samlende er, at vi i DK er gode 
til at samle os. Vi er stolte af vores klub. Touren kommer om et par år og det vil ikke mindske 
interessen for cykling. Bestyrelsen vil gerne have forslag mv sådan, at vi kan blive endnu bedre. En 
debat der kan åbnes op for, er f.eks. at vi ”lukker” op for at forskellige cykler som f.eks. elcykler 
mv… Formanden opfordrer til at vi får sådanne debatter.  Vi har forskellige arrangementer i form af 
Skagen tur, Fjordløbet osv. Vi forstår også at være sammen på andre måder i klubben: 
Julefrokoster, Sankt Hans osv. kan nævnes her. Formanden nævner også vores ”regler ” for god 
opførsel, både overfor hinanden og ligeledes i trafikken. Formanden vil gerne takke af og ønsker at 
vi får yngre kræfter til. Der et enkelt spørgsmål til beretningen. Et medlem rejer sig op og siger tak. 
Der er dog en problemstilling omkring vores ” grupper” – skal vi evt. fastholde de 3 grupper delt op 
i tempo, for at styrke fællesskabet? Og ikke i fire grupper som foreslået tidligere. Der bliver påpeget 
af bestyrelsen, at vi ikke har faldende medlemstal. Der er ikke flere kommentar eller spørgsmål. 
Beretningen er godkendt.  

3. Vores regnskab er godkendt af bestyrelsen og revisor. Vi har fået udleveret regnskabet. Vi er 
omkring 90 medlemmer, der har betalt i 2018. Tilskuddet fra Randers kommune er nogenlunde det 
samme som foregående år. MTB løb har vi ikke længere. Fjordløbet var skelsættende i 2018, og vi 
håber det ikke går længere ned overskudsmæssigt. Vi har fået installeret alarmer, da der har været 
indbrud. Udgifterne gennemgås. Der var været en del bøvl omkring MTB løbet i Fussing- 
Skovstyrelsen kunne ikke rigtig godkende de ruter der blev udarbejdet og lokalet kunne ikke rigtig 
lånes. Der er et enkelt spørgsmål til vores tøj, men der er ikke en indtægt på sponsordelen. Der 
gives ikke penge. Det har været drøftet på bestyrelsen omkring sponsorerne og bestyrelsen vil 
gerne drøfte det igen. Vi får billigt tøj argumenteres der ligeledes for. Vi mister måske noget ved at 
få kroner og øre fra sponsorerne. Der peges også på, at vi udvikler i klubben. Der er ikke flere 
kommentarer. Regnskabet er godkendt.  

4. Bestyrelsen har valgt at være lidt konservative for budget 2019. De har i bestyrelsen valgt at skære 
ned på udgifterne. Der har tidligere været tilskud til forskellige løb, det inddrages og dermed 
udbetales der ikke tilskud eller andet. Bestyrelsen få ikke længere telefonpenge, og udgiften til 
rengøring og vedligehold af hjemmesider er halveret. Steen har en tro på at budgettet kan holde. 
Der kalkuleres med et mindre overskud på omkring 5000 kr. Der er et spørgsmål til budgettet. 
F.eks. nævnes der at medlemstallet kunne stige og dermed kalkuleres i budgettet. Budgettet er 
vedtaget.  

5. Der er ingen indkomne forslag. 
6. Valg af formand – Bestyrelsen forslår Ralf Johannesen. Ralf er hermed formand.  
7. Bestyrelse skal have valgt 1 bestyrelsesmedlem, der skal sidde de næste to år. Bestyrelsen peger på 

Ina, Ina er hermed valgt.  
8. Valg af et bestyrelsesmedlem i stedet for Ralf, som skal sidde et år. Kevin forslås og er hermed 

valgt.  Valg af to suppleanter skal sidde i 1 år, Jan Leth, modtager genvalg og Ole Jacobsen 
modtager genvalg og det er godkendt.  

9. Valg af revisorsuppleanter og de modtager begge genvalg. Leif Nielsen og Christian Madsen er 
hermed genvalgt.  

10. To revisorsuppleanter – begge modtager genvalg og bliver hermed valgt.  



11. Evt. Der bliver nævnt Fjordløbet, at vi godt kunne gøre det bedre. Der nævnes at brochure kunne 
deles ud, som tidligere i supermarkeder mv. Der nævnes også at der kunne sættes mere ”pris” på 
dem som hjælper til for at få arrangementet til at ”køre”. Fjordløbsudvalget tager fat i de 
”bekymringer” der har været udtalt fra, de der har deltaget. Der bliver evalueret. Den officielle del 
af generalforsamlingen afsluttes hermed af dirigenten. 

Referent Julie Hedensted 

                                          ----------------------------------------------------------------------------- 

Kåring af klubmestre 

Gruppe 1: Kenneth Nielsen vinder foran Ole Jakobsen og med Anders Milo på 3. pladsen 

Gruppe 2: Jens Peter Christensen foran Steen Bach og med Kevin Hansen på 3. pladsen 

Gruppe 3: Ina Nielsen foran Pia Belmann og med Rgitze Floor på 3. pladsen 

 

Kåring af Årets Kammerat 2018 

Kevin Hansen blev hædret med stor applaus!!  (Begrundelse kan findes på klubbens hjemmeside) 

 

Endelig blev den afgående formand Arne Krog takket for indsatsen – 16 år i bestyrelsen heraf de 5 som 
formand. 

Referent Steen Bach 


