
Generalforsamling hos Kirke Hyllinge Cykelmotion 11. nov. 2014 i Station 14.  
 
Inden generalforsamlingen var der spisning. 17 deltog og det var en stor succes, da alle valgte at 
blive efterfølgende. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent: Michael Brinch. Michael takkende for valget og spurgte om 
generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Da dette ikke var tilfældet ift. indkaldelsen i 
lokalavisen, spurgte Michael om der var indvendinger til at afvikle mødet.. Det var der ikke. 
Valg af stemmetæller: Ole og Jesper 

 
2. Afdelingsformandens beretning:  

Sæsonstarten i foråret startede med kaffe og brød i klubhuset efterfulgt af en god cykeltur i 
det fine vejr.  
De fremmødte fik her at vide, at træningen var selvtræning, da ingen trænere havde meldt 
sig. Træningen er søndage kl. 9.30 fra Station 14 og onsdage kl. 18.30 fra rådhuset i 
Lyndby. 
Før sommerferien har fremmødet om søndagen været brugbart, mens det efter sommerferien 
har været sløjt, hvor sløjt det har været er jeg ikke helt klar over, da ingen har meldt tilbage. 
Onsdagene har derimod været rigtig gode med stort fremmøde, og er det stadigvæk, selvom 
der nu køres på MTB med fuldt blus på lygterne. 
Klubmester i år blev Bjerne med flot og kraftfuldt kørsel, Dan blev nr. 2 i en super hurtig 
tid, som pt. er klubrekord. Efter enkeltstarten var der fællesspisning i klubhuset. 
 
Vi har igen i år givet tilskud til medlemmer, som har deltaget i Skjoldnæsholmløbet og 
Gribben. Til begge løb har der været god opbakning. 
 
Bramsnæsløbet er igen i år vores bedste indtægtskilde. Vi havde i år elektronisk tidtagning, 
som Michael og Lille Allan stod for. Herfra skal lyde en stor tak til Michael og Allan T for 
organiseringen af løbet. Næste år prøver vi igen at få målområdet ved Kirken. 
Da vi her afhængige af klubbens medlemmer som hjælpere, må vi nok kræve at 1. prioritet 
er hjælpefunktionen den dag. 
 
Udvalget som kigger på spinningcykler har ligget lidt stille, da næstformanden Michael har 
været involveret i et udvalg, som har undersøgt mulighed for en tri-svøm-løbeafdeling. 
Udvalget arbejder stadigvæk, så spinningcykeludvalget afventer udfaldet.  
 
Vi har i år haft store udgifter til nye og bedre skilte, men alle er enige om, at de er en klar 
forbedring af vejvisningen. Skiltene har været lejet ud til Fjortri, og været lånt ud til ”Støt 
brysterne”. 
 
Vi har bestilt gule trafikveste hos et firma på Fyn, og når disse kommer vil vi sætte vores 
afdelingsnavn på vestene, og derefter sælge dem til medlemmerne for 100 kr. pr. styk. 



Til næste sæson er det meningen, at alle medlemmer modtager en klubtrøje, samtidig med 
man indbetaler sit kontingent. 

   Allan Birger Pedersen 
       Formand 

Beretningen blev vedtaget med akklamation. 
 
I forlængelse af formandens beretning informerede Michael om status på Tri. 
Der er afholdt tre møder. Status er pt. at Tri-forbundet kun vil have rene Tri-klubber. Der 
bliver formentlig dannet en afdeling: KHIF-Tri, og vi fortsætter som uafhængig ren 
cykelklub. Vi skal se på hvordan vi kan samarbejde med Tri-klubben, og hvordan de evt. 
kan bruge vore lokaler. 
 

3. Afdelingens økonomi: Kirsten fremlagde regnskabet for året 2013/2014. Regnskabet vidste 
et overskud på 13.160,69 kr, og vi har nu en beholdning på 71.438,16 kr. Bramsnæsløbet var 
igen den store indtægtskilde. For Bramsnæsløbet skal der fremover være to, der skriver 
under for optælling af indkomne kontanter. Den største udgift i år har været de nye skilte. 
Kirsten fremlagde budget for 2014/2015. Budgettet viser et mindre overskud på 
Bramsnæsløbet end det vi har set de seneste år. Dette skyldes dels risikoen for dårligt vejr, 
samt at der i 2015 er sammenfald med en del andre løb denne dag. Næste år vil vi forsøge 
med en lang rute også, der så vil bestå af en ekstra tur på sløjfen mod nord.  
Der er bl.a. sat penge af til Holdkaptajn kursus. Mathias skulle have været i 2014, men det 
blev aflyst. Der blev spurgt om andre frivillige ville med, og det ville Henrik Sørensen 
gerne. Vi prøver at få Mathias og Henrik på kursus i 2015. 
Der vil være løbstilskud igen i 2015. Bestyrelse ser på hvilke løb det skal være. 
Der er pt. 42 medlemmer. 
Regnskab og budget blev godkendt med akklamation. 

 
4. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget. 

 
5. Valg af afdelingsbestyrelse:  

På valg: 
Kirsten – Modtog genvalg 
Allan P. – Modtog genvalg 
Bjerne – Ønskede ikke at stille op igen. 
	  
Nye i bestyrelsen: 
Per Ranfelt (Medlem - tidligere 1. Suppleant) 
Nye i bestyrelsen blev budt velkommen med akklamation. 

 
Bestyrelsen består således af: 
Allan Birger Pedersen 
Michael Brinch 
Kirsten Nielsen 
Per Ranfelt  
Allan Thomasen 
Dan Pedersen (1. Suppleant) 
Ingen 2. Suppleant 
Bestyrelsen konstiturer sig på næste bestyrelsesmøde - formanden indkalder. 



 
6. Eventuelt: Jannie oplyste at Greve Johan Scheel havde kontaktet hende og oplyst at skoven 

ville blive lukket, hvis det fortsat skete gravning af grøfter og kørsel på MTB i skoven efter 
mørkets frembrud. Jannie har selvfølgelig oplyst, at vi aldrig kører i skove efter mørkets 
frembrud, og at vi som klub tager afstand fra det. Vi blev enige om at skrive dette på 
hjemmesiden også.   
 
Michael oplyste, at DCU er kommet med en anden løsning for tidstagning, der er lettere at 
bruge og med klistermærker i stedet for chip. Har dog lejet DGIs løsning igen for 2015. 
 
Der var forslag om igen at holde foredrag eller lign i klubben. Fx, en tidligere cykelrytter.   

 
Allan Pedersen takkede for god ro og orden og for det store fremmøde 

  
   Allan Thomasen   
   sekretær 


