Referat fra generalforsamling d.24/11-2008
Ad punkt 1. Valg af dirigent.
Peter Rudbeck blev valgt til dirigent.
Ad punkt 2. Formandens beretning.
Formanden startede med at bede de fremmødte (29 medlemmer inkl. bestyrelsen ) om at rejse sig for mindes et
tidligere medlem af klubben, Leif Vigh, der for kort tid siden døde efter længere tids sygdom .
Formanden kunne oplyse, at medlemstallet er på ca. 133, en lille fremgang i forhold til sidste år.
MTB løbet i marts forløb godt, der var 420 tilmeldte, hvoraf de 377 gennemførte.
Klubbens træningslejr til Holsted var også godt besøgt i år. Det var desværre sidste gang, da værtsparret har solgt
gården. Vi finder nok ikke et sted, hvor man laver så god en forloren hare.
Klubben overrakte Inger en blomst og takkede for de mange år, hvor vi har besøgt dem.
Den årlige tur til Harzen er blevet en succes, der er rigtig mange fra klubben, der deltager og i år var vejret godt.
I sommerens løb er der blevet kørt tusindvis af kilometer på landevejen, hvor vores korps af holdkaptajner har
ydet en stor og helhjertet indsats sæsonen igennem - de er hele kernen i vores træningsstruktur.
Formandens ønske er, at klubben sender nogle af holdkaptajnerne på holdkaptajnskurser som DCUs breddekonsulent
arrangerer, og at de vil tage imod tilbuddet. Kurserne er gode og deltagerne får et godt stykke værktøj at arbejde med.
Michael Taisbak lavede en god tur til Ebeltoft, hvor der var mange, der deltog. Det er rart, når medlemmerne vil
hjælpe med arrangementer. Tak for det Michael.
Enkeltstarten i efteråret blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldte.
Sæson afslutningen hvor vi først kørte en tur og i år afsluttede med grill arrangement, gav indtryk af at være
en succes.
Der har i flere år været efterlyst en mere moderne politivedtægt for tilladelse til cykelløb og motionsløb.
Den fik vi oplysning om den 23. november d.å., at den er godkendt. Det bliver spændende at se, hvordan det vil blive, at
arrangere et motionsløb fremover. Forhåbentlig bliver der mere overskuelighed, når der skal søges tilladelse til
løbsafholdelse. Formanden opfordrede klubben til at melde medlemmer til trafik official kurser. De der tager dette
kursus, vil kunne træde i stedet for politihjemmeværnet som i fremtiden vil få flere politiopgaver og derfor vil være
sværere at få til at hjælpe ved motionsløb.
DCU-Motion har lavet en aftale med fitness kæden Equinox. Der er mulighed for at klubben bestiller spinningstimer
som vil koste 795,- kr. pr time med instruktør det vil koste ca. 24,- kr. pr. gang ved 34 tilmeldte. Eller 495,- kr. pr. time
uden instruktør og det vil koste ca. 15,- kr. pr. gang. Der bliver i øjeblikket arbejdet på at få en aftale om førstehjælps
kurser. DCU-Motion havde 25 års jubilæum i 2007 i den anledning blev der lavet en jubilæumsbog, som klubben har
fået et eksemplar af.
Til de mange sponsorer, som har været villige til at støtte op om klubben med et sponsorat, skal der lyde en stor tak.
Formanden opfordrede alle medlemmer til at støtte vores sponsorer, hvis muligheden byder sig.
Som medlem af SCR- Motion, synes bestyrelsen, at man bør køre i vores flotte cykeltøj, så alle vores sponsorer
kan blive eksponeret mest muligt.
Som nok alle er bekendt med, ønskede formanden ikke genvalg i år. Han mente tiden var inde til, at der kommer en ny
formand.
Nu havde vi set på ham i 17-18 år, så det mente han var nok.
Formanden rettede en stor tak til alle medlemmer i klubben for alle årene og tak til alle kollegaerne i bestyrelsen, for
godt samarbejde i det forløbene år.

Ad punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Søren Nystrup fremlagde et revideret regnskab, der blev godkendt.
Ad punkt 4. Behandling af indkommende forslag.
Ingen indkommende forslag.
Ad punkt 5. Fastsættelse af kontingent
Uændret.
Ad punkt 6. Valg af formand. John Sørensen, ønsker ikke genvalg.
Søren Lerche blev valgt til formand.
Ad punkt 6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Torben Pedersen og Allan Madsen
Begge modtog genvalg.
Ad punkt 7. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg Leon Stokholm.
Leon modtog genvalg.
Ad punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg John Rasmussen og Kuno Sørensen.
Begge modtog genvalg.
Ad punkt 9. Eventuelt.
Den afgående formand John Sørensen ønskede den nye formand Søren Lerche velkommen
Søren Nystrup viste et Power Point show med det nye klubtøj og kunne derudover oplyse, at det bliver muligt at
komme og prøve størrelser på næste klubaften d. 8/12 fra kl 18.00- 19.00, da Peter Konggård fra Extrem vil være
tilstede.

Sekretær
Torben Pedersen.

