Silkeborg Cykle Ring Motion
Ordinær generalforsamling
Mandag den 1. november 2021
Mandag den 1. november 2021 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion.
Generalforsamlingen afholdtes i Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg.
Dagsorden ifølge vedtægter:
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 (villig til genvalg)
6a. Valg af bestyrelsesmedlem: på valg Bodil Ulsøe-Hansen (modtager ikke genvalg)
7. Valg af bestyrelsessuppleant
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuel
Formand Søren Lerche bød velkommen og takkede for fremmødet. Der var 47 stemmeberettigede
medlemmer til stede i mødet.
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:
Sæson 2021 har vi alle set meget frem til, og vi har kunnet glæde os over, at vi næsten har været fri for
COVID 19 restriktioner. Det har bevirket, at vi har kunne afvikle tirsdag/torsdag træning på helt vanlig vis.
Der har dog været en række ting vi har måtte aflyse hen over vinteren og tidlig forår, dette vil beretningens
indhold også bære præg af.
•

Medlemstallet er faldet lidt, vi har i dag 221 medlemmer i klubben, hvilket er et fald på 19, jeg vil
her nævne at ud af de 221 medlemmer, er 29 kvindelige medlemmer, hvilket er et fald på 13.

•

Generalforsamling: Sidste år blev generalforsamlingen afholdt virtuelt på grund af Covid19. Den
forløb rigtigt fint, men det var en mærkelig fornemmelse for bestyrelsen, at man ikke havde
øjenkontakt med de medlemmer, som deltog i generalforsamlingen.

•

Klubaftener: På grund af Covid19 har der ikke været afholdt klubaftener.

•

Landevejs fællestræning: Opstart efter planen tirsdag d. 6. april. Som noget nyt starter vi fra ppladsen ved det gamle SANISTÅL, som ligger på Nørreskov Bakke over for Silkeborg Hallerne. Vores
gamle startsted, p-pladsen på Ansvej, er optaget af Corona testcenter.
Hold 1 + Hold 2, er de hold, der har været størst fremmøde til stort set hver gang.
Hold 3, her har der også været meget fint fremmøde, til tider blev der dannet 2 hold.
HOLD 4, HOLD 5 mixhold har været ikke eksisterende.

Women Only Holdet er blevet nedlagt. Vi siger tak til Gitte Jørgensen for hendes indsats for holdet
de seneste 4 år.
•

Ruteudvalget: Har igen i år planlagt en masse gode og varierede ture for os, arbejdet var i år lidt
lettere, da vi genanvendte størstedelen af ruterne fra sidste år. Tak til Ole Papsø, Jørgen Bo Vierli,
Georg Pape og de to nye i udvalget Per Krog og Leon Enemark.

•

Silkeborg MTB: Dette skulle have været afviklet i marts måned. Dete blev desværre for 2. gang
aflyst på grund af COVID19 restriktioner.

•

Sociale Ride Weekend Gjerrild: D. 11.juni-13.juni havde Søren Nystrup arrangeret en dejlig tur til
Gjerrild Vandrehjem. Der var gensynsglæde for mange af deltagerne på turen. Vandrehjemmet
havde fået nyt værtspar; de gjorde det i store træk rigtig godt, og vi fik alle en god oplevelse. Vi fik
cyklet nogle dejlige ture til Gjerrild og hjem igen, samt en god tur i Mols Bjerge. Vejret var fantastisk
alle dage.
En stor tak til Søren Nystrup for en god tur.

•

MTB Tour Silkeborg: Dette løb blev afviklet d. 5. september i forbindelse med ”Danmarks Outdoor
Festival 2021”. SCRM arrangerede løbet i samarbejde med DGI. Der var en helt fantastisk god
atmosfære på Torvet, hvor der var mål. Vejret viste sig fra den allerbedste side, og løbet blev
afviklet i højt solskin. Løbet blev en stor succes, og vi takker MTB udvalget, som trak på deres store
erfaring i at arrangere klubbens eget MTB løb.
MTB-udvalget består af Jan Rod, Søren Nystrup og Jannik Ahlgrim.
Vi takker også de mange frivillige hjælpere. Det er jo et must, at vi har dygtige hjælpere, for at løbet
kan blive en succes. Dette løb kunne kompensere lidt på det økonomiske tab, vi har haft på vores
eget aflyste MTB løb; det vil Søren Nystrup komme ind på senere.

•

Alicante uge 37: Så lykkedes det i 3. forsøg at få gennemført denne tur, efter at vi måtte aflyse
turen i uge 20/20 og uge 20/21 på grund af COVID 19. Dette har medført en del ekstra arbejde for
Søren Nystrup, som har arrangeret turen.
Turen var en succes, vejret var helt fantastisk, meget varmt og solrigt, og der blev cyklet mange
gode og smukke kilometer i bjergene omkring Altea.
Cyklerne blev igen i år kørt til Spanien i en varebil af Morten P. og Erik Rødkær; tak til jer to. Det var
en lang tur, men stor betydning for deltagerne på turen. I år var der mulighed for at invitere
ledsager med på turen; det var der flere der havde benyttet sig af.
Der var forskellige aktiviteter for ledsagere eks. yoga, vandretur i bjergene og cykeltur nogle på ecykler.
En stor tak til Søren Nystrup igen for en godt tilrettelagt tur.

•

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 for jeres fremmøde til denne generalforsamling.
Dirigenten takkede formanden for beretningen, som herefter godkendtes.
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 blev stillet spørgsmål til de overførte tilmeldinger vedr. MTB-løbet, som
oplystes at være hos Sportstimer. Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4: Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 5: Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om at bibeholde kontingentet på 400 kr. blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg af kasserer: på valg Søren Nystrup (villig til genvalg)
Bestyrelsen foreslog genvalg. Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet, og
Søren Nystrup modtog genvalg.
6a. Valg af bestyrelsesmedlem: på valg Bodil Ulsøe-Hansen (modtager ikke genvalg)
Formanden takkede Bodil for de 10 år i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog bestyrelsen udvidet til 5
medlemmer og havde samtidig forslag om valg af Mikael Taisbak, Jesper Torp og Jan Rod Jensen.
Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet, og de tre kandidater blev valgt. Der
blev spurgt, om der var ønske om flere end 5 medlemmer i bestyrelsen – det var ikke tilfældet.
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 kom nogle input, forslag og idéer frem:
• Investering af nogle af klubbens midler i medlemshvervning.
• Dialog med hold 4 om træningstider.
• Henstilling til tydeligere opdeling af de forskellige hold på træningsaftener.
• Åbenhed over for medlemmer, som ønsker at køre med et langsommere hold på den enkelte aften.
• Mere socialt samvær efter træningsaktiviteterne.
• Forslag om gravelafdeling.
• Bedre modtagelse af nye ansigter ifm. træningsaktiviteter – det gælder alle fremmødte til den
pågældende aktivitet.
Michael Taisbak oplyste om et kommende dialogmøde efter nytår, hvor input og idéer kan komme frem og
blive drøftet, og der blev opfordret til stort fremmøde.
Herefter afsluttedes generalforsamlingen.
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