
 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 7. november 2016  
Mandag den 7. november 2016 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen afholdtes i Jysk Arena, Silkeborg.   Dagsorden ifølge vedtægterne:  1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab  
4. Behandling af indkomne forslag  
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Valg af formand: På valg Søren Lerche 7. Valg af bestyrelsessuppleant   
8. Valg af revisor og revisorsuppleant  
9. Eventuelt   Formand Søren Lerche bød velkommen og takkede for fremmødet. Der var 53 stemmeberettigede medlemmer til stede.   Ad 1: Valg af dirigent  Bestyrelsen foreslog Peter Rudbæk, som blev valgt.  Peter takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet ifølge klubbens vedtægter.   Ad 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år  Formanden aflagde følgende beretning for det forløbne år:   Det er igen en stor glæde at aflægge beretning igen efter et godt år fuld af aktivitet, masser af cykelglæde 
og cykelaktiviteter.  

 Medlemstallet er faldet lidt, vi har i dag 268 medlemmer i klubben, hvilket er et fald på 16 i forhold 
til sidste år, så vi må sige at medlemstallet ligger stabilt. 

 Aktivitetsudvalg, vi er rigtig glade for at vi nu har fået nedsat et aktivitetsudvalg, det har vi alle haft 
stor glæde af i løbet af sæsonen, her kan bl.a. nævnes spændende foredrag med Michael 
Rasmussen - tilbud om deltagelse i forskellige motionsløb hvor klubben betaler 50% af 
tilmeldingsgebyret – førstehjælpskursus, MTB teknikkursus. Aktivitetsudvalget består af Michael 
Taisbak, Leo Lauritzen, Flemming Schmidt og Claus Bo Sørensen, tak til jer for nogle rigtig gode 
tiltag. 

 Ny opdeling af hold til træningsaftener tirsdag og torsdag, har været en succes, holdene har været 
gode til at samle sig og komme afsted til tiden, ligeledes er der ikke kørt hold afsted som var for 
store. Jeg har i løbet af året ikke modtaget klager fra billister og det er jeg meget glad for. En enkelt 
har sendt en rosende mail, den vægter meget højt da den kommer fra Ole Nedergård. 
Hold 4, har fungeret rigtig godt, her er der ofte kørt ruter der var lidt kortere/anderledes end de 
øvrige hold, tak til Poul Westergård og Benny Sørensen for at have guidet holdet godt igennem 
sæsonen. 



 Opstart landevej lørdag d. 2.april i fint vejr, vi startede fra Elfac, Priorsvej og afsluttede samme 
sted, med kage og kaffe. Dejlig stort fremmøde. 
Tak til Michael og Elfac for lån af lokaler.  

 Silkeborg MTB blev afviklet søndag d. 20. marts – der var udsolgt noget før sidste tilmeldingsfrist. 
Løbet blev afviklet i rigtig godt vejr. Økonomisk gav løbet et rigtig pænt overskud; dette vil Søren 
Nystrup komme ind senere i aften. 
Uden den kæmpestore indsats fra alle de mange frivillige hjælpere ville det ikke være muligt at 
afvikle dette løb på så professionel en måde, som vi gjorde. Vi har efterfølgende fået rigtig meget 
ros fra mange af deltagerne. 
En stor tak til alle hjælpere, ja der var faktisk ca.50 medlemmer/ægtefæller/børn med til at få dette 
store arrangement til at forløbe så perfekt.  
Tak til MTB udvalget, som består af Jan Rod, Kuno Sørensen, Henrik Sørensen, Søren Nystrup og 
Jannik Ahlgrim, for det kæmpe arbejde I har udført. 
Kuno har efter flere års super indsats i udvalget desværre valgt at trække sig fra udvalget. Han skal 
have en stor tak for indsatsen.                                                                       

 Klubbens træningslejr gik igen i år til Gjerrild Vandrehjem på Norddjursland. Der var som sædvanlig 
fyldt op på turen, 50 deltagere. 
Det var en fantastisk weekend. Vejret viste sig ikke fra den gode side, om fredagen stormede det 
rigtig meget og hold 3 fik regn sidst på turen, om lørdagen, vi fik en regnbyge der varede det meste 
af lørdagen og det var meget koldt, der var kun tre af de rigtig seje der cyklede hele ruten.  
Som sædvanlig var maden helt fantastisk og der var rigtig meget af den. 
I år kørte Michael Ulsø følgebilen, det er en meget stor hjælp, det letter os rigtig meget ved 
punkteringer og Michael sørger også for at transportere vores drikkevare og frokost frem til 
depotet.  
Desværre er det så sidste gang vi kan komme her, da værtsparret ikke forpagter stedet mere. 
Tour kaptajnen Søren Nystrup, tak til Søren for den gode tur. Han har efter mange år som tour 
kaptajn valgt at aflevere stafetten, så der skal findes en afløser. Men Søren skal have et stort tak for 
de mange gode træningslejre, det er blevet til. 

 Tour De Ebeltoft 29. maj her var vejret med os og den dejlige tur til Mols Bjerge blev afviklet i godt 
vejr, 2 hold blev sendt afsted og de havde en god veltilrettelagt tur, med god forplejning. Mange tak 
til Michael Taisbak og hans team. 

 Harzen-turen klubtur, var i år igen en stor succes. Vi var ca.50 deltagere. Hotellet i Braunlage, hvor 
vi boede, diskede atter op med sædvanlig god forplejning.  
Vi kørte ud i 3 hold, vejret viste sig fra en omskiftelig side men ok cykelvejr, dog havde vi en dag 
hvor vi den sidste 10 km kørte ind i et forrygende regnvejr og et kæmpe temperatur drop, det blev 
meget koldt! 
Igen i år kørte Anne Marie depot-/tilkaldebil Hun mødte os på ruten flere dage med vores 
madpakker, drikkevarer, kaffe, chokolade og ikke mindst hjemmebagte energibar.  

       Stor tak til Anne Marie. 
En stor tak til Michael Ulsøe for det store arbejde han har udført med at arrangere turen. Også 
Michael har valgt at stoppe som turarrangør, og han skal have et stort tak for de mange gode 
Harzenture – det er blevet til 7 år i træk. Vi har heldigvis fundet en afløser – Niels Mathiassen har 
lovet at overtage denne tjans. 
Jeg vil også sige tak til dem, der ville være holdkaptajner i Harzen. 



 Hærvejsløbet.  I lighed med sidste år havde SCRM igen påtaget sig ansvaret for Hærvejsløbets rute 
fra Vrads til Kragelund, samt depot ved Funder Skole. 
Starten for 50 km. ruten fra Silkeborg til Viborg var også i år placeret i Funder. 
Trods kraftig øget deltager antal og dermed betydelig flere ryttere der skulle igennem depotet gik 
alt over al forventning. 
Et stort tak til Jørn Hansen for at han igen ville påtage sig ansvaret som tovholder her og jeg ved at 
han har brugt rigtig meget tid planlægningen. 
Det krævede mange hjælpere; omkring 35 medlemmer fra SCRM var så venlige at tilbyde deres 
hjælp. Vi havde i år hjælp fra Team Rynkeby, de stod for de fleste flagposter. Tak til alle hjælpere. 
Alt forløb som det skulle, og vi fik stor ros fra både DGI og deltagere i løbet. 
Klubben har haft en rigtig fornuftig indtægt på at gå ind i dette projekt; Søren Nystrup vil komme 
ind på det senere i aften. 
Jørn Hansen har lovet at stå for Hærvejsløbet igen næste år – for sidste gang. Derfor må 
medlemmerne gerne allerede nu begynde at overveje, om det var noget for jer at overtage 
arrangementet – og evt. være "føl" hos Jørn Hansen næste år. 

 Les 3 Ballon + Mount Ventoux klubtur, blev afviklet i juni måned, vejrudsigten for den dag hvor 
motionsløbet skulle afvikles var ikke så god, derfor valgte holdet at cykle turen dagen før hvor vejret 
endnu var OK. 
Der blev cyklet rigtig mange gode h/m på denne tur. 
En stor oplevelse for alle. 

 MTB teknik kurser, der er afviklet 2 kurser, som var en meget stor succes, alle deltager har givet 
udtryk for at det har give dem rigtig meget at deltage. 
Som instruktør havde vi hyret Niels, han er uddannet DGI MTB instruktør og han gjorde det rigtig 
godt. 

Stor tak til Leo Lauritzen og Aktivitetsudvalget som havde taget initiativ og arrangeret disse MTB 
kursus.  

 Afslutning landevej 24. september, vi havde utrolig flot vejr med sol og varme, vi startede fra P-
pladsen på Ansvej, efter en god tur på ca. 60 km, stod Michael klar med super lækre grillede pølser 
og kold kartoffelsalat + øl/vand.  
Super god afslutning på landevejssæsonen. Tak til Michael Taisbak/udvalget. 

 Opstart MTB 1. oktober, vi mødte i spejderhytten på Horsensvej 99 kl. 9.00, her havde Leo Lauritzen 
dækket op til det helt store kaffebord med rundstykker og kage, efter at have nydt kaffen på dette 
hyggelige sted, delte vi op i 3 hold, så stod den på MTB cykling i skoven i godt 2 timer, herefter 
returnerede vi til hytten og afsluttede med kaffe og sodavand. 
Her skal der lige nævnes at Leo også havde arrangeret MTB afslutning d. 28.marts, med bål i skoven 
med pølser og masser af matadormix. 
Tak til Leo for disse gode arrangementer.  
Også tak til Karsten Thisgaard for at arrangere Stjerneløb ved juletid. 

 Hjælperfest 1. oktober Som tak til de mange hjælpere som har ydet en meget stor indsats til alle 
vore arrangementer i år, blev der afholdt en stor fest.  
Festen var i år henlagt til bølgen blå, vi sejlede fra havnen med Mågen kl. 16.00, her blev vi budt 
på en helt fantastisk middag fra Kælderslagteren, med alt hvad der høre til. Efter 4 timer med god 
mad/øl/vin og godt sejlvejr returnerede vi til havnen igen. 
Tak til Mette og Jan Rod for det flotte og rigtig hyggelige arrangement. 



 Ruteudvalget, har igen i år planlagt en masse gode og varierede ture for os. Igen i går var der 
intervalkørsel om tirsdagen, der blev om tirsdagen delt op i hold som ønskede at køre interval og 
hold som ikke ønskede det. 
Tak til Marianne Jørgensen, Jørgen Christensen, Ole Papsø, Jørgen Bo Vierli og Georg Pape 

 Til Flemming Nielsen skal der lyde et kæmpe tak til for hans store arbejde som webmaster.  
 PerB. Også en stor tak til PerB for lån af de varebiler, vi har lånt til både vores MTB løb, Gjerrild 

tur. 
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige tak til alle medlemmer for meget flot fremmøde til alle arrangementer og ikke mindst til vores tirsdag/torsdag træningsaftener i denne sæson og håber på at næste sæson bliver lige så god.  Dirigenten takkede formanden for beretningen, som herefter godkendtes.   Thomas, som er ny i klubben, gav stor ros til MTB-løbet – og til træningsturene.  Ad 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab  Kasserer Søren Nystrup gennemgik det fremlagte regnskab i detaljer. Derefter var der lejlighed til at stille spørgsmål til regnskabet. Der var ingen spørgsmål, og regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Efterfølgende gennemgik kassereren budgettet for 2015/2016.    Ad 4: Behandling af indkomne forslag  Der var indkommet tre forslag: 1. Forslag om starttidspunkt kl. 17.30. 2. Deltagelse i 3-4 løb, hvor vi deltager sammen. 3. Donation på 50.000 kr. til Silkeborg Sti- og Sporbyggelaug.  Ad 1: Forslaget blev drøftet. Det vurderedes, at starttidspunkt er et anliggende for bestyrelsen at beslutte. Der blev afholdt orienterende afstemning, hvor 39 stemte for, og 9 stemte imod. Det blev  konkluderet, at bestyrelsen drøfter forslaget og eventuelt tager det op på en klubaften. Bestyrelsen svarer forslagsstilleren. Ad 2: Formanden oplyste, at vi allerede deltager samlet i nogle løb hvert år på foranledning af aktivitetsudvalget. Ad 3: Forslaget blev drøftet. Efter en afstemning blev forslaget vedtaget.  Ad 5: Fastlæggelse af kontingent  Bestyrelsens forslag om at bibeholde kontingentet på 400 kr. blev enstemmigt vedtaget.   Ad 6: Valg af formand Søren Lerche  Bestyrelsen foreslog genvalg. Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet, og Søren Lerche modtog genvalg.   Ad 7: Valg af bestyrelsessuppleant  Bestyrelsen foreslog genvalg. Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet, og der var genvalg til Leon Stokholm.   Ad 8: Valg af revisor og revisorsuppleant  Bestyrelsen foreslog genvalg af Arne Skov Jensen som revisor. Der var ikke andre kandidater, og han accepterede valget. Som revisorsuppleant blev Ole Papsø genvalgt.   Ad 9: Eventuelt  Der var spørgsmål til, om bestyrelsen ønsker at fastholde, at bestyrelsen kun er på 3 medlemmer. Takket være Aktivitetsudvalgets arbejdet, kan bestyrelsesarbejdet klares af 3 medlemmer.  



Men henvisning til tidligere drøftelse af etiske regler for landevejskørslen blev der spurgt, om vi har overvejet tilsvarende etiske regler for mtb-kørsel. Formanden svarede, at der er tanker om at tage det op og sætte sådanne regler på klubbens hjemmeside.  Herefter afsluttedes generalforsamlingen.  Silkeborg den   Søren Lerche Søren Nystrup Bodil Ulsøe-Hansen Formand Kasserer Sekretær  


