
Referat 

Generalforsamling den 4/2 2020 i Haslev Cykelmotion. 

 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 

 

Der var ingen medlemmer uden for bestyrelsen som ønskede at stille op, 

hvorfor Finn Fleron som er i bestyrelsen blev valgt som dirigent. 

 

Der blev ikke valgt stemmetællere, det gøres såfremt der bliver behov i 

forbindelse med pkt. 7. 

 

Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt i henhold til vedtægterne. 

 

2. Formandens beretning 

 

Året startede med en ny kasserer, Claus trådte ind og har brugt energi på at 

komme godt i gang. Han har gjort et godt stykke arbejde, b.l.a. er vi nu en 

folkeoplyst forening, som kan søge tilskud. Den øvrige del af bestyrelsen var 

gengangere, og samarbejdet er gået fint. 

 

Medlemmerne har i året også gjort et flot stykke arbejde for at få penge i 

klubkassen. Både til Stjerneløb i Roskilde og ved Haslev Festdage, hvor 

medlemmerne var gode til at bakke op. Vi forudser at vi igen deltager til 

Haslev Festdage, og håber igen at der er opbakning. Tak for hjælpen – det har 

bidraget til de sociale aktiviteter, som bydes ud. 

 

Året har budt på flere arrangementer. Fastelavn er efterhånden blevet en fast 

del, og har i den grad eksponeret klubben vidt og bredt. Tak for det Thomas  

Derudover har året budt på tur til Hallandsåsen med både 1 og 2 dages tur. 

Det forventes at vi gør det igen, Ole Sørensen havde lavet et fortrinligt 

arbejde. Herefter var der en klubtur til Mallorca med næsten 30 deltagere, 



som også gentages i 2020 med flot opbakning. En lille flok drog også til Harzen 

i Kristi Himmelfart, det var en god tur med lidt gæster udefra. 

 

Årets enkeltstart blev afholdt med pølser og sodavand afholdt af Ole, det var 

et velarrangeret løb, og det var både hårdt og hyggeligt. Også de 6 øer blev 

afholdt, der var ikke mange med – men alle kom næsten med rundt  Et 

enkelt styrt og en der afgik, men vi håber at der er 10 års jubilæumstur med 

stor opbakning i 2020. 

 

Klubmesterskabet på landevejen blev afgjort med skrivebordsafgørelse og gik 

til Flemming Nielsen, der var efterfølgende klubfest på Café K ved 

festudvalget. 

 

Efterårets klubaftner er blevet afholdt med besøg fra Xtreme, Dan Frost, Peter 

Nygaard, bobler og kransekage til nytår og julefrokosten i januar.  

 

Grusvejsmesterskabet blev desværre ikke afholdt efter planen, men alligevel 

skal lyde en tak til Lasse for arbejdet, der desværre ikke bar frugt. 

 

I 2020 er vi ikke længere en sportsklub, da denne klubtype ikke er muligt. 

Klubben er i stedet en eliteklub, og skal kun afholde Tour de Haslev på de 

samme vilkår som hidtil. Det er således muligt at tegne kontrakt i det 

kommende år. 

 

Der vil være klubture igen i 2020, og alle initiativer taget af medlemmer bliver 

taget positivt imod. Hvis der er særlige ønsker hører vi gerne fra jer   

 

Tak for et godt cykelår – vi er glade for at året ikke bød på så mange styrt som 

det forrige.  

  

 

 



3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget. 

 

Kasseren fremlagde det reviderede regnskab for 2019. Der er nogle aktiviteter 

som har været dyrere end budgetteret, men det er udlignet af, at andre har 

været billigere. 

 

Årets resultat er et overskud på 2210 kr. og det er godkendt af revisor, Ebbe 

Jensen, den 29/1 2020. 

 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

Kasseren gennemgik herefter budgettet for 2020. 

 

Der blev spurgt til om tilskud til Harzen var bortfaldet, og som udgangspunkt 

er pengene flyttet fra denne aktivitet og til Hallandsåsen, hvor der er større 

tilslutning, således at pengene bruges på de aktiviteter hvor der er flest 

medlemmer. Dog kan tage kontakt til bestyrelsen, hvis man har ønsker. 

 

Budgetforslaget blev lagt frem og der var umiddelbart ingen spørgsmål. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2021 

 

Bestyrelsen foreslår at årskontingentet fastholdes på nuværende 350 kr. og et 

indmeldelsesgebyr på 50 kr.  

 

Dette blev vedtaget af generalforsamlingen.  

 

5. Behandling af bestyrelsens forslag vedr. vedtægtsændringer 

 

a. Ændringer af vedtægter §2, formålsparagraffen. 

Ordlyden ”foreningen har til formål at skabe gode og sunde rammer 

omkring cykelmotion, og anser det for væsentlige opgave at skabe stor 

bredde indenfor cykelmotion”  



 

Ordlyden ønskes ændret til:  

 

”Foreningen har til formål at skabe bredde samt gode og sunde rammer 

omkring cykelmotion. Gennem kørsel på hold og i grupper samt andre 

sociale aktiviteter at fremme medlemmernes motion, sundhed og 

sociale kompetencer”. 

 

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget. 

 

b. Tegningsregler 

§9.3 foreslås ændret fra: 

”Det er enten formanden, næstformanden eller kasseren, der 

repræsenter foreningen i alle forhold. 

 

Ønskes ændret til: 

 

”Foreningen tegnes af enten formanden, næstformanden eller 

kasseren”. 

 

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag jf. indkaldelse 

 

  

7. Valg jf. vedtægter 

a. Formand: Thomas Petri. Villig til genvalg. 

Der var ikke andre der ønskede at stille op, Thomas Petri er genvalgt. 

 

b. Medlemmer: Finn Fleron og Henrik Mathiasen (2 årig periode) 

Der var ikke andre der ønskede at stille op, begge blev genvalgt. 

 

c. Suppleanter: Teit Honore og Henrik Skyum (1 årig) 



Henrik Skyum ønskede ikke genvalg. Bente Noer stillede op og blev 

valgt. 

 

Teit Honore var ikke til stede, og kunne derfor ikke genvælges da han 

ikke har givet tilsagn. Christian Moes Nielsen stillede op og blev valgt. 

 

d. Revisor: Ebbe Jensen. Han er villig til genvalg. 

Der var ikke andre der ønskede at stille op, Ebbe Jensen blev genvalgt. 

 

e. Revisor suppleant: Torben Nellemann. Han er villig til genvalg. 

Der var ikke andre der ønskede at stille op, Torben Nellemann blev 

genvalgt. 

 

f. Valg til faste udvalg 

 

Festudvalget:  

Torben Nellemann, Jørgen Andreasen, Gitte Fyhn Hartmann, Lennie 

Petersen 

 

Holdkaptajner: 

Hold 1: Flemming Nielsen 

  (Reserve - Jacob Rosquist)  

Hold 2:  Mikael Bøgeskov 

  Henrik Mathiasen 

Hold 3: Bent Steenbjerg Jensen 

Hold 4: Connie Thestrup 

  (Reserve - Gitte Fyhn Hartmann)  

 

Onsdagshold  Ole Thystrup 

   Allan Østergaard 

 

 

 

 



8. Eventuelt 

 

a. Formanden havde modtaget en e-mail, hvor Jørgen Bradsted var blevet  

indstillet som æresmedlem i henhold til vedtægterne. Dette blev 

vedtaget af bestyrelsen. 

 

b. Der blev spurgt om det var muligt at være medlem på en el-cykel.  

 

Der står ikke noget i vedtægterne som ekskluderer denne mulighed, så 

det er der ikke noget til hinder for. 

 

c. Der blev stillet forslag om at starte aftentræning kl. 18 i stedet for kl. 

18.30.  

 

Af hensyn til at folk kan nå at komme hjem fra arbejde, så blev de 

eksisterende tider fastholdt. Det har tidligere været prøvet uden held. 

 

 

 

 

 

   _____________________________ 

   Referent,  

Tabita Hartmann-Hansen 

 

 

_____________________________ 

Dirrigent, 

Finn Fleron 


