
Generalforsamling hos Kirke Hyllinge Cykelmotion d. 8. nov. 2018 i Station 14.  

 

Inden generalforsamlingen var der spisning, hvor 20 deltog, og det var en 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. Formanden og dirigenten oplyste, at det var den. 

 

Valg af stemmetæller: Janne og Per. 

 

2. Afdelingsformandens beretning:  

Formandens beretning 2018. 

 

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

generalforsamling. 

 

Sæsonnen 2018 startede jo den 1. januar 2018.  

 

Der har været rigtig god gang i spinning i januar februar og marts måned. 

Der kommer stadig nye medlemmer til ad den vej. 

  

Der blev dog kørt nogle søndags ture når vejret tillod dette.  

 

Vi startede landevejs sæsonnen søndag den 8 april. Vejret var godt og der var 

-tror jeg- rekorddeltagelse med ca. 40 deltagere. Vi fik kørt ca. 55 km.Og der 

var som altid frokost med øl og vand i klubben. 

 

Så startede vores fællesture onsdage og søndage. 

 

Janne tog et godt inititiv - idet hun arrangerede noget fælleskørsel for helt nye 

medlemmer. De kørte omkring 8-10 aftener med mere eller mindre deltager antal. 

 

Vi har i år også fået nyt flot cykeltøj fra CASTELLI. Det har været en lang proces. 

Vi skulle finde frem til et design, og der skulle skaffes sponsorer, og der skulle  

prøves tøj. Det lykkedes alt sammen,  og vi fik tøjet i Juli måned. Dette tiltag har 

også gjort at der er kommet ca. 20 nye medlemmer.  

 

Vi fik sædvanen tro afviklet BRAMSNÆSLØBET D. 10 MAJ. med ca. 200 deltagere. Ruterne 

var de samme som året før. Igen var vi heldige med vejret - sol og god vind. Løbet blev 

afviklet uden uheld, og vi fik megen ros for arrangementet både med afmærkning og flagposter. 

 

Vi var omkring 20 stk. der deltog i SKJOLDNÆSHOLM løbet, og der var et hold tøser der 

deltog i TØSERUNDEN. Jeg ved at der er mange der har deltaget i diverse løb hen over 



sæsonnen. 

 

Vi fik ligeledes lavet et "lige før sommerferien" fælles grill sammen med TRI 

og Løbeklubben onsdag d. 20.6. Der var omkring 60-70 der deltog.  

 

Vort klubmesterskab blev afviklet de. 12.9. Der var stort fremmøde med tror jeg 10 startende. 

Meeeen der var ingen der kunne slå Bjerne som igen blev klubmester. 

Der var pizza og øl og vand efter løbet. 

 

Spinning sæsonnen er startet med hold næsten hver aften - det er rigtig flot. 

 

Her til sidst ved i jo, at vi skal sige velkommen til 2 nye bestyrelsesmedlemmer - og tage  

afsked med 2 gamle bestyrelsesmedlemmer, og i den anledning har vores næstformand Per 

bedt om at få ordet. 

 

Så jeg vil bare her til slut takke bestyrelsen for et godt samarbejde, og ser frem til  

sæsonnen 2019. 

 

René Bachau 

Formand 

 

Beretningen blev vedtaget med akklamation. 

 

 

Næstformanden Per Ranfelt takkede efterfølgende Kirsten og Allan for deres mange års arbejde i 

bestyrelsen. Allan var med til at etablere klubben og har faktisk været med i bestyrelsen lige siden. 

Imponerende!  

Tak for alt, vi vil komme til at savne Jer i bestyrelsen, men vil heldigvis fortsat have glæde af jeres 

selskab, når der cykles. En pæn kurv blev overbragt.  

 

Deres indsats blev hyldet med stor akklamation. 

 

 

3. Afdelingens økonomi: Kirsten fremlagde regnskabet for året 2017/2018. Regnskabet viste et 

underskud på ca. 35.000kr, og vi har nu en beholdning på ca. 63.000kr. Bramsnæsløbet var 

igen den store indtægtskilde med ca. 16.000kr i overskud. Kontingentindtægten er større end 

normalt pga. spinningsinteressen.  

Hovedforeningen mangler penge, så Aktivitetsbidraget udelades i 2019. 

 

Kirsten fremlagde ligeledes budgettet for 2019, der iflg. Kirsten er konservativt for at være 

på den sikre side. 

Det blev præciseret, at de hensatte 15.000kr til tilskud til ny hal, ikke burde stå som drift, 

men tages direkte under beholdning. 

 

Der er pt. ca. 62 medlemmer. 

 

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

arbejde. 



 
4. Indkomne forslag:  

Højere kontingent: fra 200 til 300kr for enkelt medlemskab og fra 300 til 400kr for 

familiemedlemskab. 

Primære årsag til, at bestyrelsen anbefaler højere kontingent er, at spinningsaktiviteten er 

stor, og vi ønsker at købe nye, evt. nyere brugte spinningscykler løbende. Vi har tidligere 

købt 5 brugte til 1.000kr per stk., og de er slidte. Vi vil gerne have cyklerne i en god stand, så 

det er attraktivt at spinne hos os. Kontingentet er uhørt billigt ift., hvad man ellers betaler for 

spinning. 

Forslaget blev vedtaget. 

I samme forbindelse blev det efterlyst om tilmelding til spinning og betaling af kontingent, 

kunne være via fx ”Holdsport”. Bestyrelsen oplyste at undersøgelse af dette pågår. 

 

 

5. Valg af afdelingsbestyrelse:  

På valg: 

Per Ranfelt - Genvalgt 

Kirsten Nielsen – ønskede ikke genvalg  

Allan Birger Pedersen – ønskede ikke genvalg 

Gert Emerek Nielsen - Nyvalgt 

Michael Brinch - Nyvalgt 

 

 

6. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelse:  

På valg: 

René Sørensen - Nyvalgt 

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

Rene Bachau – (Formand) 

Per Ranfelt – (Næstformand) 

Gert Emerek Nielsen – (Kasserer)  

Michael Brinch – (Medlem) 

Allan Thomasen – (Sekretær) 

Dan Pedersen – (1. Suppleant) 

René Sørensen  – (2. Suppleant) 

Næste møde i bestyrelsen blev fastsat til mandag d. 14. januar kl. 19:00.  

 

 

7. Eventuelt:  

 

Bramsnæsløbet 

Formanden oplyste, at Bramsnæsløbet, som vi kender det i dag, kan blive historie.  

Dette fordi der arbejdes på et krav om, at der skal stilles med uddannet Trafikofficials [TO] i 

stedet for flagposter. Pt. koster en TO 800kr om dagen, så vores løb vil ikke kunne løbe 

rundt med 200 startende, ligesom det vil være meget svært at skaffe nok TO.  



Michael, der også har en central rolle i BMW Race Marshalls, oplyste, at flere og flere løb 

bruger uddannet TO for afvikling af deres løb, men at der slet ikke bliver uddannet nok, 

samt at reglerne bliver tolket meget forskelligt rundt om i landet. 

DGI har et 2 dages kursus, og vi kan evt. lave et samarbejde med Hvalsø Løbeklub, så det 

kan laves billigere. Til Bramsnæsløbet bør vi have ca. 15 TO.  

Hovedforeningen bør være tovholder, da det ikke kun er CM, der har behov for TO, men vi 

bør bidrage, hvis vi ønsker samme form for løb fremover. 

 

Onsdagstræning 

Et nyt medlem efterlyste oplysninger om, hvad klubben gør for at holde på nye medlemmer. 

Ikke alle nye kører 30+, så det er svært at komme som ny. Har haft gode ture med Janne på  

ca.  25km/time, men også en meget dårlig oplevelse, hvor man kørte ud med 35-37km/time 

for så at køre en rundstrækning flere gange.  

Formanden René B. oplyste, at flere skal møde op om onsdagen og sige, hvad de vil, således 

at der kan deles hold, og hvert hold kan have en holdkaptajn. Men det dårlige fremmøde om 

onsdagen gør det svært, så spørgsmålet er, hvordan vi får folk med. 

Janne oplyste, at klubben ikke dur til at passe på folk, og når først man er koblet af, så 

kommer man ikke mere. Vi er en motionsklub og bør have egnede holdkaptajner, da ingen 

tager styringen. 

Bestyrelsen opfordrede de fremmødte til at overveje at tage holdkaptajnkursus, som klubben 

selvfølgelig betaler.   

Janne oplyste, at de store problemer med fremmødet først begyndte, da onsdagsstarten blev 

flyttet til Kirke Hyllinge. 

Formanden René B. oplyste, at starten blev flyttet, da han havde modtaget mange 

forespørgsler herom.  

Sekretær Allan T. oplyste at bestyrelsen havde behandlet forespørgsler om flytning af 

starten fra Lyndby til Kirke Hyllinge på bestyrelsesmøde d. 22. maj 2018, og der blev det 

besluttet at fortsætte fra Lyndby om onsdagen, bl.a. for at undgå mandefald. Efterfølgende 

valgte formanden alligevel at flytte starten til Kirke Hyllinge.  

Formanden René B. oplyste, at sådan huskede han ikke sagen. 

Anni Vedel undrede sig over, at der er problem med fremmøde i Kirke Hyllinge, når 

formanden, netop har haft så mange forespørgsler herom.  

Bestyrelsen må se på onsdagstræningen igen og takkede for de mange gode input.  

 

Klubtøj 

Stor ros til Formanden for det lækre klubtøj. Tydeligt at det er rigtig god kvalitet og rart, at 

vi igen fremstår mere ens, når vi kører. 

Vinterkollektionen kommer snart, og der vil blive annonceret prøveaften af vinterjakkerne 

inden længe. Desværre var der ikke piger nok til at opfylde minimumskravet på 10 stk. for 

bestilling af pigemodellen. Pigerne opfordres til at møde op og prøve herremodellen og se, 

om det kan bruges. 

På forespørgsel om hvorvidt det er muligt at eftertilmelde ønske om køb af vinterjakke, vil 

bestyrelsen overveje, om det kan tillades.  

Formanden René B. oplyste om sit opslag på FB om tilbud på køb af løse ærmer og ben af 

samme lækre kvalitet. Dette dog uden klubtilskud. 

 

 

 



Michael takkede for god ro og orden. 

René takkede også og udtrykte håb om, at vi får et godt 2019. 

Tak til Per for dejlig mad fra Meny. 

 

   Allan Thomasen   

   sekretær 


