Referat fra generalforsamling d.1/11-2010
ad punkt 1. Valg af dirigent.
Peter Rudbeck blev valgt til dirigent.
ad punkt 2. Formandens beretning.
Det er igen i år en fornøjelse at fremlægge bestyrelsens beretning, året har været præget af stor
aktivitet og meget aktive medlemmer. Der har været overvældende stor tilslutning til stort set alle
arrangementer.
•

Medlemstallet er steget betydeligt vi er nu 230 medlemmer, hvilket er en flot stigning på 58
medlemmer i forhold til 2009.

•

Silkeborg Cykelskole har igen i år haft en god sæson, der har været meget stor interesse for
cykelskolen, med 111 tilmeldte deltagere. På den afsluttende 100 km. i september var der 52
deltagere der deltog, vejret bød på kraftig regn de første par timer, turen sluttede dog med
tørvejr og sol.

•

MTB løbet som blev afviklet i marts måned var præget af den lange og hårde vinter, 24
timer før løbet skulle afvikles var vi tæt på at aflyse løbet på grund af sne og is. Vejret
ændrede sig dog og vi kunne afvikle løbet. Disse forhold gik desværre ud over deltager
antallet, der deltog 465 mod 673 året før. Trods dette viste resultatet et mindre overskud. Vi
vil takke alle hjælpere der var med til at gøre det muligt at gennemfører dette store
arrangement. Vi vil også takke PerB for lån af bilerne vi brugte i forbindelse med løbet.

•

Sæson opstarten gik godt, efter en tur på ca.50 km. ,blev der serveret dejlig varm suppe.
På dagen var vejret perfekt til cykling. Der var så stor tilslutning at vi cyklede i tre hold.

•

Klubbens træningslejr gik igen i år til Gjerrild Vandrehjem på Norddjursland også her var
tilslutningen stor, turen blev hurtig overtegnet max. Deltagerantal var 40, men vi fik dette
udvidet til 44 deltagere. På sådan en træningslejr har kosten stor betydning for deltagerne,
her levede Gjerrild Vandrehjem igen i år op til vores forventninger, kosten var helt i top. Et
punkt er dog blevet kraftigt påtalt…… VI FIK IKKE IS…….på vores cykeltur. Dette meget
vigtige punkt har vores kassere dog lovet at han personlig vil rette op på til næste år.

•

Harzen turen var i år en kæmpe succes, klubben stod selv for arrangementet, både med
indkvartering og ruter. Der var rekord stor deltagelse, 66 deltagere i alt. Vejret var ikke det
bedste de første dage regn og små koldt, men de sidste dage viste det sig fra sin bedste side.
Vi takker turudvalget for et rigtig godt og gennemført arrangement. En speciel tak til

Michael Ulsøe for han store og flotte planlægning hvor intet var overladt til
tilfældighederne.
•

Michael Taisbak var igen i år arrangør af Tour De Ebeltoft turen, den blev afviklet på
sædvanlig god måde, dog må vi sige at vejret ikke på nogen måde var med os, blæst og regn
var på menuen det meste af turen. Michael skal have en stor tak for at han vil arrangere
denne tur.

•

Enkelstarten blev afviklet i meget flot vejr, sol og kun lidt vind. Deltager antallet på 28 var
lidt skuffende i forhold til året før, hvor vi var 42 deltagere. Som noget nyt afholdte vi
grillaften i forlængelse af enkelstarten, her grillede vi pølser, kylling og bøffer, hertil drak vi
øl og vin i hyggelig atmosfære.

•

Klubben har været repræsenteret i det store udland igen i år, der har været en klub tur til
Østrig, nærmere betegnet ”Øtztaler Radmarathon”, her deltog der 23 personer, alle
gennemførte dette hårde og krævende løb…… FLOT klaret.
Turen gik rigtig godt, vi er glade for at kunne trække på Leo Lauritsens kontakter, dette
medfører altid gode lejligheder og billige priser.

•

Sæson afslutningen bød på dejligt vejr, vi cyklede en tur på 56 km. Herefter var klubben
vært med kaffe og hjemmebagt kage. På turen var vi desværre udsat for et grimt styrt,
Nicolaj styrtede og kom slemt til skade, vi håber at Nicolaj er ved at være oven på igen og at
vi snart ser ham på cyklen igen. En stor tak til Mette og Marianne for hjælpen med servering
til både opstart, enkelstart og afslutning.

•

BH Rengøring cup, en cup som har været afviklet i år, et spændende tiltag. Vi må håbe på
større deltagelse til næste år. Tak til Ole Papsø og Jannik som har stået for det praktiske
omkring cuppen. Vinderne blev hyldet og fik overrakt der flotte præmier ved grillfesten i
forbindelse med enkelstarten. Tak til Bo Simonsen for de meget flotte præmier.

•

I forbindelse med Nicolajs styrt ved sæson afslutningen, blev der arrangeret 4 førstehjælps
kurser, de første 2 er fuldt booket og der er stadig pladser på de sidste 2 kurser.

•

Sidst og ikke mindst skal der lyde en stor tak til de frivillige uden for klubben som har bagt
dejlig kage til både enkelstart og afslutning, samt tilberedt den skønne suppe til vores
opstart.

Vi vil gerne sige tak for denne sæson og håber på ligeså god en sæson til næste år.

ad punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasserer Søren Nystrup fremlagde et revideret regnskab, der blev godkendt.
ad punkt 4. Behandling af indkommende forslag.
Bestyrelsen forslår følgende:
Fra næste sæson modtager alle bestyrelsesmedlemmer et vederlag på 1.500 kr.
Vederlaget kan ikke udbetales kontant, men bruges til køb af klubtøj, betaling for deltagelse
i træningslejrer i ind- og udland eller betaling af klubkontingentet.
Hvis et bestyrelsesmedlem ikke har brugt vederlaget inden årsafslutningen er restbeløbet tabt.
Bestyrelsen lod forslaget falde, da der ikke kunne gives tilsagn fra de fremmødte, der var dog
enighed om, at bestyrelsesmedlemmer skal være kontingent fri. Har bestyrelsesmedlemmerne
kørselsudgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejde skal disse dækkes.
ad punkt 5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet fra 300 kr. til 400 kr. om året, grundet udgifter til leje af
klublokaler hos SIF cykling. Klubben har indgået aftale om leje af SIF Cyklings lokaler til vores
klubmøder.
Der udover kommer DCU med et medlemskort, der kommer til at koste 25 kr.
Kontingentforhøjelsen blev godkendt
ad punkt 6. Valg af formand. På valg Søren Lerche.
Søren modtog genvalg.
ad punkt 6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Allan Madsen og Torben Pedersen.
Allan og Torben modtog genvalg.
ad punkt 7. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg Leon Stokholm.
Leon modtog genvalg.
ad punkt 8. Valg revisor og revisorsuppleant. På valg John Rasmussen og Kuno Sørensen.
Begge modtog genvalg.
Ad punkt 9. Eventuelt.
Arne Birkø har fremsat forslag om klubtøj, der er mere synlig i trafikken.
Forslaget vil blive givet videre til tøjudvalget.
Sekretær
Torben Pedersen

