
Generalforsamling hos Kirke Hyllinge Cykelmotion d. 28. nov. 2016 i Station 14.  

 

Inden generalforsamlingen var der spisning. 17 deltog og det var en succes, da alle valgte at blive 

efterfølgende. 

 

Dagsorden: 

 

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

indkaldt rettidigt. Formanden oplyste, at det var den. 

 

Valg af stemmetæller: Henrik Z og Bjørn H. 

 

2. Afdelingsformandens beretning:  

 

2016 

 

Velkommen til alle og tak for en god sommersæson. 

 

Sæsonstarten i foråret startede igen med morgenbrød og knap så mange deltagere. Den nye 

bestyrelse må vurdere hvordan cykelklubben kan gøre starten lidt mere attraktiv for medlemmerne.  

 

Årets træningsture har som tidligere været onsdagsturene fra det gamle rådhus i Lyndby – op til 

20-25 stykker har deltaget uanset vejr og vind. Flere nye ryttere har været med og jeg forstår at der 

stadig arbejdes på at få alle niveauer med. 

 

Sæsonen har også budt på vores eget cykelløb, Bramsnæsløbet som igen i år sluttede ved Kirken. 

Årets løb vil ikke blive husket for et perfekt arrangement – vi havde regnet forkert i forhold til 

tidspunkt for at afmelde skilte og poster, så 8-10 ryttere på den lange kom ud på sidste runde uden 

skilte. Start og mål var i år ved Kirken og det er altså den bedste måde at gøre det på. 

Vi satte ikke deltager rekord, men 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. 

Endeligt var tidtagningen et nyt tiltag fra DGI – nyt udstyr og nye chips – og for søren da hvor det 

fejlede. Over 50% af deltagerne på de korte distancer blev ikke registreret og mange andre ikke 

registreret korrekt. Jeg har været i dialog med DGI om dette, og en af udløberne fra denne dialog 

kan være at kigge mod en anden leverandør af tidtagningsudstyr (DCU). 

Vi har i år oplært andre i bestyrelsen og enkelte uden for til at overtage cykelløbet fra 2017 – jeg 

afleverer dette veldokumenteret og opdateret til den nye arrangementsgruppe her i december. 

 

I sensommeren var vi vært for Lejre Kommunes årlige aktivitetsdag – et cykelløb i den nordlige del 

af kommunen. Per var tovholder på dette og udover at tjene 5.000kr til klubben, så fik vi stor ros fra 

Lejre Kommune på arrangementet. Dette blev i øvrigt afholdt på Egholm Slot. 

 



Klubmesterskabet blev afholdt igen og endnu en gang blev Bjerne vinder med flot kørsel der sikrede 

ham hans navn på den nye pokal – jeg tror dog at vi skal kigge vores rute efter da vi ikke er sikre på 

at alle kører samme rute. Der var igen fællesspisning her i klubhuset efter cykelløbet. 

 

Træningslokalet på første sal er nu taget i brug og vi kigger nu endelig ind i at udvide lokalet med 

nye instrumenter – bestyrelsen har bl.a. accepteret at med-investere i en thorax-træner og så ikke 

mindst se på gaven fra Bøffen. Endnu en opgave til den nye bestyrelse er at koordinere 

træningstiderne med Tri-klubben. 

 

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. 

 

Jeg har valgt at træde tilbage som formand nu og overlade til yngre kræfter – primært pga. mit job 

i Jylland som klart har betydet en nedprioritering af mine aktiviteter i KHIF Cykelmotion og 

dermed også på de aktiviteter vi har kastet os over. Jeg ved at den nye bestyrelse vil kigge ind mod 

mere cykeltøj og bedre koordinering af aktiviteter i klubben.  

Husk at bruge cykeltøjet hver gang vi er ude. Også til gavn for sponsorerne. 

 

Tak for denne gang! 

 

   Michael Brinch 

       Formand 

 

Beretningen blev vedtaget med akklamation. 

 

 

3. Afdelingens økonomi: Kirsten fremlagde regnskabet for året 2015/2016. Regnskabet viste et 

overskud på ca. 3.000kr, og vi har nu en beholdning på ca. 86.500kr. Bramsnæsløbet var igen 

den store indtægtskilde med ca. 25.000kr i overskud.  

Endnu et flot resultat, hvor kassebeholdningen vokser lidt, men tankevækkende at der kun er 

indtægt på 4.500kr på kontingent. 

 

Kirsten fremlagde ligeledes budgettet for 2017.  

 

Det overvejes at købe flere nyere træningscykler og evt. give tilskud til en tøjpakke. 

 

Der blev talt om, at det ville være ønskeligt, om vi kunne undgå udgiften på 1.100kr for 

annoncering i lokalavisen. 

 

Der vil være løbstilskud igen i 2017. Bestyrelse ser på, hvilke løb det skal være. 

 

Der er pt. 35 medlemmer. 

 

Regnskab og budget blev godkendt med akklamation og tak til Kirsten for altid veludført 

arbejde. 

 
4. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget. 

 



 

 

 

5. Valg af afdelingsbestyrelse:  

På valg: 

Allan Birger Pedersen – Modtog genvalg 

Kirsten Nielsen - Modtog genvalg 

Per Ranfelt - Modtog genvalg 

 

(Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, med nedenstående fordeling af 
posterne).   

 

Bestyrelsen består således af: 

Rene Bachau – (Formand) 

Per Ranfelt – (Næstformand) 

Kirsten Nielsen – (Kasserer)  

Allan Thomasen – (Sekretær) 

Allan Birger Pedersen 

Dan Pedersen – (1. Suppleant) 

Michael Brinch – (2. Suppleant) 

 

 

6. Eventuelt:  

 

6.1 Oprydning på værksted 

Der er brug for en større oprydning på værkstedet. En del skal køres på genbrugspladsen og 

der skal styr på skilteopbevaringen mv. Arbejdet bør laves for kommunen skifter 

gavlvinduet.  

Dato sendes ud. 

 

6.2. Gård 

Lys i gården er lavet, og det er godt. 

Det ønskes, at der laves et lille aflukke i gården til skilte mv. Ved samme lejlighed skal der 

laves nye holdere til skiltene. 

Dan er tovholder. 

 

6.3 Bramsnæsløbet 

Nyt hold for planlægningen er sat: Per, Dan og Rene. Næste møde for gruppen er 8/1-2017. 

Michael lægge sidste hånd på manualen og overdrager derefter. Vil dog stadig være med på 

sidelinjen.  

Ønskeligt om Tri og Løb vil være mere med på dagen. 

 

6.4 Træningslokale 

Tri har fremsendt oplæg på yderligere udstyr de gerne vil have ind i lokalet. Dette udstyr er 

mere specifikt til Tri, og dermed grænsende til at være konkurrerende til Bøffen. Aftalen er, 

at det må vi ikke være, og dette skal nøje overholdes i valg af yderligere udstyr. Bestyrelsen 

beslutter sammen, hvad de kan anbefale at sætte ind.  

 



6.5 Ny hal 

Planerne er kommet langt, og opstart kan muligvis allerede ske til foråret.  

Bøffen får eventuelt større lokaler i en ny hal, og så kan vi muligvis få deres. 

 

6.6 Nyhedsbrev 

Flere oplyser, at de ikke de modtager nyhedsbrevet, selvom de er meldt til.  

Dette undersøges. 

 

 

 

 

 

 

Dan takkede for god ro og orden. 

  

 

 

 

   Allan Thomasen   

   sekretær 


