
Generalforsamling hos Kirke Hyllinge Cykelmotion d. 21. nov. 2017 i Station 14.  

 

Inden generalforsamlingen var der spisning 12 deltog, og det var en succes, da alle valgte at blive 

efterfølgende. 

 

Dagsorden: 

 

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

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

 

Valg af stemmetæller: Dan og Kenn  

 

2. Afdelingsformandens beretning:  

Formandens beretning 2017.  

Velkommen til jer alle som er mødt op her i aften til vores årlige generalforsamling. 

Sæsonen 2017 startede jo allerede lige efter nytår – hvor    

der var god gang i spinning   - som også har givet os nogle nye medlemmer.  I den udstrækning 

vejret tillod det, var der også nogle, som kørte på landevejen. MTB-drengene forsagede jo også 

vejret og huserede i de lokale skove. 

Vi åbnede landevejssæsonen søndag den 2.4.2017, hvor vi startede 8 mand her fra stationen kl. 

9.30 og kørte ca. 61 km. Der var 2 nye medlemmer med. Godt. Efter cykelturen var der frokost med 

øl og vand.     

Så kørte man onsdage kl. 18. og søndage kl. 9. Onsdagene har været pænt besøgt, Søndagene knap 

så meget, men det bliver forhåbentligt bedre.  

Så kom vi frem til den 25. maj kristi kimmelfarts dag, hvor vi afviklede vort årlige 

BRAMSNÆSLØB. Det var jo første gang for mig som formand. Forud havde der været lidt 

”tekniske” problemer med adgang til hjemmeside og andre ting, men det lykkedes jo heldigvis. Alle 

tilladelser blev indhentet uden problemer.  

Ruten skulle ændres i år pga. konfirmation i vores kirke. Så alle i bestyrelsen måtte komme med 

ideer ti,l hvad vi skulle gøre. Det blev som i alle ved med start ved hallen og så det nye målsted i 

Nr. Hyllinge.  

Vi var også i år heldig med vejret. Flot sol og vores sædvanlige dejlige vind.  Jeg fik talt med rigtig 

mange, der var kommet i mål, og der var kun positive tilkendegivelser med den nye ruteændring. Så 

den holder vi fast i.  

Løbet blev heldigvis afviklet uden uheld.  

I øvrigt stor tak til Michael Brinch for overlevering af drejebog til løbet. Den var til stor hjælp.  

Onsdag den 14.6.2017 afviklede vi igen en cykelevent for personalet i  Lejre kommune. Start og mål 

var på Egholm slot – og det blev ligeledes afviklet uden problemer.  

Så kom vi frem til vort årlige klubmesterskab, som blev kørt på den sædvanlige rute – igen i år i 

strålende regnvejr. Måske var det en årsag til at der kun var 2 deltagere !!!!!. 

Bjerne vandt igen. Det var flot. Bagefter var der pizza i klubben. Det var billigt i år. Stor tak til 

Allan og Kirsten for opsætning af skilte – og afvikling af løbet og bespisningen. 

Nu er vintersæsonen startet. Der er fuld fart på spinningen. Tri kører 3 gange om ugen, og vi har 

fået Morten til at køre 2 gange om ugen – som regel kører han 2 timer. Har også hørt at der er et 

Pigehold lørdag morgen. 



Så der er spinning hver dag – undtagen søndag. Det er da flot. 

Allerede nu kommer der nye medlemmer til klubben for at køre spinning. Det er godt. Det ville jo 

være rigtig godt hvis nogle af dem kunne lokkes til at køre på landevejen om sommeren.   

Vi arbejder på at få nyt cykeltøj til cykelmotion -  trikot og bukser – med sponsornavne på. Det 

kunne være et incitament for nye medlemmer.  Og som Michael sagde sidste år her på 

generalforsamlingen–” Husk at bruge cykeltøjet her gang vi er ude ”(onsdag og søndag) . Dette til 

gavn for sponsorerne.   

Her til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år, og ser frem til 

sæsonen 2018. 

 

René Bachau  

Formand. 

 

Beretningen blev vedtaget med akklamation. 

Hovedformand Torben roste formand René for at deltage så meget i projektet med ny hal. 

Michael roste ligeledes formanden for at deltage så aktivt i processen. 

 

Ift. ny hal, berettede Michael, at Bøffen flytter til den nye hal, hvis de kan få 250m2. Vi kan 

derefter flytte over i Bøffens lokaler eller evt. flytte med i den nye hal. 

 

3. Afdelingens økonomi: Kirsten fremlagde regnskabet for året 2016/2017. Regnskabet viste et 

overskud på ca. 10.000kr, og vi har nu en beholdning på ca. 97.000kr. Bramsnæsløbet var 

igen den store indtægtskilde med ca. 13.000kr i overskud. Kontingentindtægten er større end 

normalt pga. spinningsinteressen.  

 

Kirsten fremlagde ligeledes budgettet for 2018.  

For første gang i mange år budgetteres med et underskud. Dette pga. planlagt tilskud på 

15.000kr til hallen og 30.000kr til klubtøj.  

 

Ift. vedligehold af spinningcykler, er der aftalt 50%-50% fordeling af udgifterne mellem os 

og TRI. Arbejdet skal planlægges, da de bruges rigtig meget. 

 

Der er pt. 40 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: 

René Bachau – modtog genvalg 

Allan Thomasen – modtog genvalg 

 

6. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelse:  

På valg: 

Dan Pedersen – modtog genvalg  

Michael Brinch – modtog genvalg 



Det blev kundgjort, at suppleanterne også er valgt for to år. 

 

(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) 

 

Næste møde i bestyrelsen blev fastsat til 11. januar 2018 i Kyndeløse.  

 

7. Eventuelt:  

Bramsnæsløbet:  

Da en del af hjælperne er på Mallorca under næste år løb, kan det blive problematisk at 

skaffe hjælpere nok for at kunne afvikle løbet, som vi gerne vil. René planlægger at hænge 

en liste op i klublokalet til spinningfolkene for at få dem til at bistå med hjælpere. Dertil vil 

René efterlyse hjælpere via FB-gruppen. 

Torben mener, at der er hjælpere nok at hente fra Plastikmand, Fjordtri og Badminton. René 

kontakter Torben og Hanne for at få deres hjælp til at skaffe hjælpere.  

 

Det er blevet oplyst, at vi er dårlige til at introducere nye hjælpere til arbejdet ved 

Bramsnæsløbet. Der kan evt. gives kursus i vejvisning, så alle gør det ens. Michael vil evt. 

afholde denne del. Skiltningen er altid vigtig og bør også være ensartet. 

 

Nye medlemmer: 

Det overvejes at have en standardmail til alle nye medlemmer, indeholdende oplysninger om 

hvilke dage der køres, rabatordninger, klubtøj osv. 

 

Ny hal: 

Det skrider rigtig godt frem og dette skyldes især det engagement fra de lokale. Den store 

borgerinddragelse vil sikre en rigtig god løsning. Første spadestik forventes i sommeren 

2018. Der er givet et bidrag fra foreningen på 200.000kr og ca. 1.000.000kr fra private, og 

der søges stadig penge fra fonde. 

 

Michael takkede for god ro og orden. 

René takkede også og udtrykte håb om at vi får et godt 2018 

 

   Allan Thomasen   

   sekretær 


