
 

Silkeborg Cykle Ring Motion 
Ordinær generalforsamling 

Mandag den 6. november 2017 
 
Mandag den 6. november 2017 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 kasserer: På valg Søren Nystrup 
6a. Valg af bestyrelsesmedlem: På valg Bodil Ulsøe-Hansen 
7. Valg af bestyrelsessuppleant   

8. Valg af revisor og revisorsuppleant  

9. Eventuelt  
 
Formand Søren Lerche bød velkommen og takkede for fremmødet. Der var 61 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, dette til trods for at vejret ikke har været med os; jeg ved, at der er rigtigt mange, som 

ikke har cyklet det antal kilometer, som de plejer. 

 Medlemstallet er faldet lidt; vi har i dag 229 medlemmer i klubben, hvilket er et fald på 39. Vores 

medlemstal er nu det samme som i 2010. Vi har vendt dette i bestyrelsen og er kommet frem til, at 

vi ikke vil gøre tiltag for at øge antallet af medlemmer. Det der er vigtigt for klubben er, at vi har 

mange aktive medlemmer. Det har vi og ikke bare mål om at have mange medlemmer. 

 

 Aktivitetsudvalg, Udvalget har igen i år haft mange spændende aktiviteter på programmet, det har 

vi alle haft stor glæde af i løbet af sæsonen. Her kan bl.a. nævnes spændende klubaftener - 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. 

 

 Opdeling af hold til træningsaftener tirsdag og torsdag har igen i år fungeret rigtig godt; 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 bilister, og det er jeg meget glad for. 

Start kl. 17.30 i stedet for kl. 18.00 ser også ud til at fungere …. Og dog! Det tages op på en senere 

klubaften. 

 

Hold 4, har igen 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. 1. 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. 19. marts – der var udsolgt flere uger før sidste 

tilmeldingsfrist. Løbet blev afviklet i rigtigt "MBT-vejr". Økonomisk gav løbet et rigtig pænt 

overskud; dette vil Søren Nystrup komme ind på 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 rigtigt meget 

ros fra mange af deltagerne. 

 

En stor tak til alle hjælpere, ja der var faktisk ca. 75 medlemmer/ægtefæller/børn med til at få dette 

store arrangement til at forløbe så perfekt.  

Tak til MTB-udvalget, som består af Jan Rod, Henrik Sørensen, Søren Nystrup og Jannik Ahlgrim for 

det kæmpe arbejde, I har udført. Også en stor tak til PerB for lån af de varebiler, vi har brugt til 

vores MTB løb. 

 

 Mallorca klubtur 6. maj-13. maj; vi var 42 medlemmer med på denne tur; vi havde nogle 

fantastiske dage med gode cykelture i bjergene og utroligt godt vejr alle dage. Hotellet, vi boede på, 

var perfekt, og noget vi lægger stor vægt på er maden, og den kunne vi ikke klage over, her var alt 

hvad vi kunne ønske os. 

Der blev opdelt i 3 hold hver dag. Der blev cyklet gode ruter, som var lavet inden turen. Tak til 

Søren Nystrup, som havde arrangeret turen særdeles godt; også en tak til Flemming Nielsen og 

Søren Lerche som havde lavet de ruter, vi cyklede. 

 

 Harzen-turen var i år igen en stor succes. Vi var ca. 35 deltagere. Hotellet i Braunlage, hvor vi 

boede, diskede atter op med sædvanlig god forplejning.  

Vi kørte ud i 2 hold, vejret viste sig fra sin allerbedste side, vi havde perfekt cykelvejr alle 4 dage, 

korte ærmer og korte ben. 

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 Niels Mathiassen for det store arbejde, han har udført med at arrangere turen. Niels 

har valgt at stoppe som turarrangør, og han skal have en stor tak for indsatsen i år. 

Vi skal finde en ny, som vil arrangere turen, og det bliver Bodil Ulsøe. Hun vil stå for turen, og Søren 

Lerche vil stå for ruterne. 



 

 

 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. I år var der et lidt 

faldende antal deltagere til løbet. 

En stor tak til Jørn Hansen for at han igen ville påtage sig ansvaret som tovholder her. Jeg ved, at 

han har brugt rigtigt meget tid planlægningen. 

Det krævede mange hjælpere; omkring 38 medlemmer fra SCRM var så venlige at tilbyde deres 

hjælp. 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 meldt fra som tovholder for Hærvejsløbet – dog har han lovet at tage sig af 2018-

udgaven også. 

 

 MTB teknik kurser  - der er afviklet 2 kurser, som var en meget stor succes. Alle deltagere har givet 

udtryk for, at det har givet dem rigtig meget at deltage. 

Som instruktør havde vi hyret Niels; han er uddannet DGI MTB instruktør, og han gjorde det rigtigt 

godt. 

Stor tak til Leo Lauritzen og Aktivitetsudvalget, som havde taget initiativ og arrangeret disse MTB- 

kurser. 

 

 Stjerneløb på MTB i Vesterskoven blev der også afholdt; et sjovt og spændende løb. Tak til Karsten 

Thisgård for dette tiltag; rigtigt mange var mødt op, og alle havde en sjov og hård dag på deres MTB. 

 

 Hjælperfest 16.september. 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 igen  i år henlagt til bølgen blå. Vi sejlede fra havnen med Mågen, her blev vi budt på 

en helt fantastisk middag fra Kælderslagteren, med alt hvad der hører 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 rigtigt 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 Ole Papsø, Jørgen Bo Vierli og Georg Pape. Sidstnævnte ønsker at blive afløst i 

Aktivitetsudvalget. 

 

 Webmaster Flemming Nielsen, vi er meget glade for dit store arbejde. Du er altid klar til at løse 

de problemer, som opstår i forbindelse med hjemmesiden.  

 

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. Jeg håber 

på, at næste sæson bliver lige så god. 



 
Dirigenten takkede formanden for beretningen, som herefter godkendtes.  
 
Der blev spurgt til en erstatning for Gjerrild-turen – det vil Aktivitetsudvalget kommer ind på senere. 
 
Afslutningsvist mindedes vi vores afdøde medlem, Frank Røddik. 
 
Der blev opfordret til flere deltagere på MTB-opstartsturen (som ikke var med i beretningen, da turen lå i 
starten af det nye år). 
 
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 2017/2018.  
 
Der indkom forslag om fx middag eller en tur i Bowl&Fun ifm. generalforsamling. 
 
Forrentning kan gøres bedre i fx Santander el. Norwegian. Det er allerede besluttet i bestyrelsen at flytte et 
beløb til et andet pengeinstitut til sikring af indeståendet. 
  
Ad 4: Behandling af indkomne forslag  
Der var indkommet et forslag, som imidlertid hører hjemme i aktivitetsudvalget, som det gives videre til. 
 
Ad 5: Fastlæggelse af kontingent  
Bestyrelsens forslag om at bibeholde kontingentet på 400 kr. blev enstemmigt vedtaget.  
 
Ad 6: Valg af kasserer Søren Nystrup.  
Bestyrelsen foreslog genvalg. Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet, og Søren 
Nystrup modtog genvalg.  
 
Ad 6a: Valg af bestyrelsesmedlem Bodil Ulsøe-Hansen  
Bestyrelsen foreslog genvalg. Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet, og Bodil 
Ulsøe-Hansen 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 blev stillet spørgsmål, om klubbens hjemmeside ikke længere bruges. Det er drøftet i bestyrelsen, at 
hjemmesiden friskes op med oplysninger om klubben, mens dialog mellem medlemmerne sker på Facebook.  
Der var tak for ros til bestyrelsen fra medlemmerne. 
 
Herefter afsluttedes generalforsamlingen. 
 
Silkeborg den 
 

Søren Lerche Søren Nystrup Bodil Ulsøe-Hansen 
Formand Kasserer Sekretær 

 


