
Generalforsamling hos Kirke Hyllinge Cykelmotion d. 4. nov. 2019 i Station 14.  

 

Inden generalforsamlingen var der spisning, hvor 21 deltog, og det var en succes, da alle valgte at 

blive efterfølgende. Yderligere to mødte op til generalforsamlingen. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Dan blev valgt. Dan takkede for valget og spurgte om generalforsamlingen 

var indkaldt rettidigt. Formanden og dirigenten oplyste, at det var den. 

 

Valg af stemmetællere: Janne og Anne. 

 

2. Afdelingsformandens beretning:  

Formandens beretning 2019: 

 

Tak for ordet, velkommen og velbekomme til alle og tak for en god sæson. 

 

Jeg står her igen da jeg i foråret blev opfordret til at tage formandsposten efter at Rene valgte at 

trække sig 11. marts.  

Vi havde umiddelbart derefter i bestyrelsen en lang debat omkring hvem der kunne drive 

bestyrelsen videre, og vi kom frem til at opgavefordelingen skulle være lidt anderledes, at jeg kun 

var vikar-formand frem til denne generalforsamling og at der blandt bestyrelsens medlemmer burde 

være en kandidat til den nye formandspost. 

Formanden skal ikke vælges af generalforsamlingen men den nye bestyrelse konstituerer sig selv 

umiddelbart efter generalforsamlingen – så bare stil op til bestyrelsesvalget – vi har bestemt brug 

for kandidater. 

 

Vi har haft gang i følgende aktiviteter i sæsonen: 

 

- Vinter spinning – rigtig mange deltagere og tak til Vagn og Per for vedligehold 

- Sæsonstarten i foråret  

- Årets træningsture om onsdagen fra Lyndby 

- Bramsnæsløbet – 216 deltagere og et flot overskud på omkring 20.000. Stor tak til alle 

hjælpere men specielt til Anne og Janne for alt det praktiske op til dagen. 

- Sommergrill med løberne i slutningen af juni 

- Klubmesterskab med fællesspisning og med den sædvanlige vinder – tillykke til Bjerne 



 

Vi sparer op – og vi tænker at bruge vores opsparing på 1. salen igen – nyere cykler, nye pedaler og 

sadler og måske noget nyt musikanlæg. 

 

Som orienteret om tidligere så valgte jeg at træde ind som vikar-formand i foråret, og oplyste 

allerede da jeg indtrådte, at det kun ville være frem til denne generalforsamling. Derfor vil jeg nu 

afslutte og give depechen videre til den nye bestyrelse. Jeg vil gerne takke bestyrelsen og jer 

medlemmer for at støtte op om vores arbejde og komme med super kritik og gode ideer. Bliv ved 

med det. Den nye bestyrelse får nogle gode opgaver de kommende år bl.a. med TdF igennem Lejre i 

2021 – og jeg håber at I alle vil fortsætte med at støtte og bidrage. 

 

Tak for denne gang! 

 

Michael 

Formand 

 

Beretningen blev vedtaget med akklamation. 

 

 

3. Afdelingens økonomi:  

Gert fremlagde regnskabet for året 2018/2019. Regnskabet viste et overskud på ca. 4.500kr, 

og vi har nu en beholdning på 67.501kr. Bramsnæsløbet var igen den store indtægtskilde med 

ca. 20.000kr i overskud, hvor 216 deltog.  

Gert oplyste endvidere, at det havde været noget problematisk at gennemføre kassereskiftet 

med Nordea, men at alt er på plads nu. 

 

Der er pt. ca. 70 medlemmer. Ca. da det er lidt svært at opgøre familiemedlemskaberne med 

nuværende system. Dette forventes at blive bedre med det kommende system ”Holdsport”, 

som vi sammen med andre KHIF afdelinger tester. Systemet skal hjælpe med inddrivelse af 

kontingenter, holde styr på bopæl, alder osv. Systemet er også et vigtigt værktøj i forbindelse 

med rapportering til kommunen ift. tilskud mv. Der bliver udsendt information om systemet i 

den nærmeste fremtid, hvor alle skal ind og oprettes. 

 

Gert fremlagde ligeledes budgettet for 2019/2020, der iflg. Gert er konservativt for at være 

på den sikre side. 

 

Der var spørgsmål til de 20.000kr afsat på budgettet for cykeltøj 2020, hvortil bestyrelse 

svarede, at de er afsat til evt. tilskud til klubtøj. Der har været forespørgsler på endnu en 

omgang tøj, da ikke alle fik, og nye er kommet til. En hurtig håndsoprækning viste, at 7 af de 

fremmødte havde interesse i nyt cykeltøj. Der skal minimum 10 ens enheder til for at kunne 

starte et køb. Den kommende bestyrelse skal finde ud af. hvad der skal tilbydes, og om der 

evt. skal laves en FB-afstemning.  



 

Regnskab og budget blev godkendt med akklamation og tak til Gert for veludført arbejde. 

 
4. Indkomne forslag:  

Ingen 

 

5. Valg af afdelingsbestyrelse:  

På valg: 

Allan Thomasen (Genvalg) 

Frank Jensen (Nyvalgt) 

 

6. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelse:  

På valg: 

Dan Pedersen (Genvalgt) 

Michael Brinch (Genvalgt) 

 
Derudover blev Anne og Janne valgt ind som udvalgsmedlemmer og Anni som Facebook 

support. 

 
(Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, med nedenstående fordeling af 
posterne): 
Bestyrelsen består således af: 

Allan Thomasen – (Formand) 

Per Ranfelt – (Næstformand) 

Gert Emerek Nielsen – (Kasserer)  

Frank Jensen – (Sekretær) 

René Sørensen – (Medlem) 

Dan Pedersen – (1. Suppleant) 

Michael Brinch – (2. Suppleant, og IT-ansvarlig) 

 

Bestyrelsen bestykkede ligeledes følgende udvalg: 

Bramsnæsløbet: Per, Anne og Janne. Resten af bestyrelse er selvfølgelig med. 

PR-gruppe: Anne og Janne og Anni på Facebook. 

Løb i udlandet: Frank og Dan 

Klubmesterskab: Kirsten og Allan P. 

Træningsudvalg: Per, Dan og Frank. Ved evt. pigehold kommer Janne med. 

Holdsport – økonomiudvalg: Michael, Gert og Allan 

 

 

Næste møde i bestyrelsen er fastsat til onsdag 20.11.2019 kl 19:00 hos Dan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Eventuelt:  

Dørkoder 

Der blev udtalt ønske om at kunne anvende adgangskoderne fra Bøffe til spinninglokalet. 

Bestyrelsen ser på dette. 

 

Spinningcykler 

Da spinningsaktiviteten er blevet et stort aktiv i klubben, blev dette debatteret en del. 

De gamle cykler er godt brugte, og der var forespørgsel på en evt. leasingaftale. Bestyrelsen 

oplyste, at man vil se nærmere på det, når hal-projektet kommer, hvor ”Byens 

spinningscenter” forhåbentlig kan etableres, og vi kan få en aktiv rolle. En ny spinningcykel 

koster 35-40000kr, så selv en leasingaftale vil løbe op. Der var forslag om at lave en 

spinning-event med formål at skaffe penge til nyere brugte cykler. Måske Bøffen også vil 

give et økonomisk bidrag. 

 

Oprydning 

Klublokalet, trappeopgangen og det lille lagerlokale trænger igen til oprydning, det er 

tilsyneladende mest efter afholdte arrangementer, såsom Bramsnæsløbet, hvor det blev 

foreslået at afsætte hjælpere, der kun havde denne opgave. Vægtudstyret i klublokalet 

tilhører Tri-aktiviteterne og bruges og kan ikke fjernes. 

 

Sikkerhed 

Sikkerheden på vejene har ikke været for god i år og flere er kommet til skade. Vigtigt at 

have mere fokus på dette næste år. Gerne med lille indlæg ved sæsonstart af Per som 

holdkaptajn.  

Nye medlemmer 

Velkomsthæfte, hjemmeside og Facebook bør holdes løbende opdateret så det er lettere for 

nye at orientere sig. Gamle hjemmesider bør lukkes. Ved sæsonstart skal vi tage bedre hånd 

om de nye. 

 

 

Dan takkede for god ro og orden. 

Michael takkede også og udtrykte håb om, at vi får et godt 2020. 

 

Tak til Per for dejlig mad og øl fra Meny. 

 

 

   Allan Thomasen   

   sekretær 


