
Generalforsamling hos Kirke Hyllinge Cykelmotion d. 30. nov. 2015 i Station 14.  

 

Inden generalforsamlingen var der spisning. 9 deltog og det var en succes, da alle valgte at blive 

efterfølgende. Efter spisningen kom yderligere 2, så vi var i alt 11. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent: Dan. Dan takkende for valget og spurgte om generalforsamlingen var 

indkaldt rettidigt. Formanden oplyste at det desværre ikke var tilfældet ift. indkaldelsen i 

lokalavisen. Formanden spurgte om der var indvendinger til at afvikle mødet. Det var der 

ikke. 

Valg af stemmetæller:  

 

2. Afdelingsformandens beretning:  

2015 

Velkommen til alle og tak for en god sommersæson, som specielt i kulisserne har krævet lidt ekstra 

fra bestyrelsens side. 

 

Vi har endelig fået renoveret vores gamle klublokale – nyt gulv, ny maling, nye vinduer og sidst nyt 

lys. Samarbejdet med KHIF Tri har været frugtbart og jeg vil indlede med at takke Martin 

Astradsson for hans store energi og også takke medlemmerne i tri for at være meget hjælpsomme 

med istandsættelsen af lokalet. Jeg kommer ind på flere detaljer lidt senere. 

 

Sæsonstarten i foråret startede igen våd og fugtig, men en 6-7 stykker var mødt op til kaffe og brød 

i klubhuset efterfulgt af en god cykeltur i det fine vejr.  

 

Årets træningsture har primært og som tidligere været onsdagsturene fra det gamle rådhus i 

Lyndby – op til 20-25 stykker har deltaget uanset vejr og vind og på det jeg har hørt så virker det til 

at der er fundet et par niveauer så alle kan være med. 

 

Sæsonen har også budt på vores eget cykelløb, Bramsnæsløbet. Igen i år satte vi deltagerrekord 

selvom starten pga kloakarbejdet var flyttet til Vestervang. Det blev igen til en flot indtægt til 

klubkassen så vi bl.a. kan være med til at udbygge vores lokale med udstyr og i højere grad byde 

ind til nye fællesoplevelser ved og omkring cyklerne. 

Årets nyhed var en lang distance på 130km som var velbesøgt, en tri-distance på 80km udelukkende 

for tri-cykler og så lukkede vi vores 25km rute endeligt. Vi har høstet nye erfaringer med bl.a. 

depoter, forskudte starter mv. som fremover vil gøre vores løb endnu mere attraktivt. I 2016 vil vi 

forsøge et samarbejde med KHIF Løb og KHIF Tri for at gøre dagen endnu mere interessant for 

både deltagere og nye sponsorer. Fra flere deltagere er der ros til løbet og især til måde vi får 

guidet alle stille og roligt ud af byen. 

Til arrangementet i 2016, hvor vi er tilbage med mål ved kirken, skal vi have flere faste hjælpere da 

løbet nu er så stort at en-mandshæren ikke kan overskue det mere. Kontakt formanden for at hjælpe 

til i løbsudvalget. Henrik Sørensen og Rene Bachau meldte sig med det samme. Per og Dan er 

ligeledes med. 

 



Klubmesterskabet blev afholdt igen og endnu en gang blev Bjerne, på 72år, vinder med flot og 

kraftfuldt kørsel der sikrede ham pokalen til ejendom. Efter enkeltstarten var der fællesspisning her 

i klubhuset. 

 

Så havde vi (Henrik Sørensen) værkstedsdag for pigerne i samarbejde med KHIF Løb og drengene 

havde en aften med den nye DCU direktør, arrangeret af Dan, hvor vi fik nogle gode tips omkring 

cykelvedligehold. 

 

Vi har igen i år givet tilskud til medlemmer, som har deltaget i Skjoldnæsholmløbet og Gribben. Til 

begge løb har der været god opbakning, med hhv. 15 og 18 deltagere.  

 

Og så er vi endelig på plads med spinningsmulighed i lokalet ovenpå. Det gode samarbejde med 

KHIF Tri har nu resulteret i 10-12 spinning cykler klar til ryttere. Der er rengøringsartikler og nyt 

lys, så det er bare om at komme i gang – KHIF Tri driver træningen der er åben for alle i Tri og 

CM. Tilmelding til spinning kommer der information ud om snarest. 

 

Endelig tak til bestyrelsen for endnu et godt år, og specielt tak til Kirsten for indsatsen omkring 

vores pengetank og til Per og Dan for altid at ville kaste tid ind i klubben. 

 

   Michael Brinch 

       Formand 

Beretningen blev vedtaget med akklamation. 

 

3. Afdelingens økonomi: Kirsten fremlagde regnskabet for året 2014/2015. Regnskabet vidste 

et overskud på 12.236kr, og vi har nu en beholdning på 83.674kr. Bramsnæsløbet var igen 

den store indtægtskilde med ca. 33.000kr i overskud.  

Endnu et flot resultat hvor kassebeholdningen vokser, og dette til trods for store udgifter i år 

til trøjer mv. 

Kirsten fremlagde ligeledes budgettet for 2016. På budgettet er der planlagt med en tur til 

Ballerup Super Arena, med en lille egenbetaling. Der er sat 15.000kr af til gulv og lys i 

klublokalet.   

Der vil være løbstilskud igen i 2016. Bestyrelse ser på hvilke løb det skal være. 

Der er pt. 60 medlemmer. 

Regnskab og budget blev godkendt med akklamation. 

 
4. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget. 

 

5. Valg af afdelingsbestyrelse:  

På valg: 

Michael – Modtog genvalg 

Allan T. – Modtog genvalg 

Dan – Modtog genvalg 

 
Nye i bestyrelsen: 

Rene Bachau 

Ny i bestyrelsen blev budt velkommen med akklamation. 

 

Bestyrelsen består således af: 



Allan Birger Pedersen 

Michael Brinch 

Kirsten Nielsen 

Per Ranfelt  

Rene Bachau 

Allan Thomasen 

Dan Pedersen (Tidligere 1. Suppleant) 

(xxx) 2. Suppleant 

Bestyrelsen konstituerede sig på næste bestyrelsesmøde – d. 10. 12. Formanden indkalder. 

 

6. Eventuelt:  

Skilte:  

Der er ønske om skur eller rum, hvir skiltene kan komme til at stå bedre. Evt. muligt at købe 

et skur. Der kan evt. skaffes plads på skolen. Michael taler med Trine. 

 

Bukser: 

Dejligt vi nu har fået nye trøjer, men flere vil også gerne have tilhørende bukser. Enighed 

om at det gennemgående skal være sort. Den store udfordring er puden, og at flere 

leverandører kræver minimum stykantal på fx 10stk. Erik Jensen har gode kontakter og det 

har TRI også med Kaiser Sport.  

Dette emne tages op i bestyrelsen. 

 

Facebook: 

Det overvejes om vi er ved at være modne til have en Facebook gruppe. 

 

 

 

Dan takkede for god ro og orden. 

  

 

 

   Allan Thomasen   

   sekretær 


