
Generalforsamling hos Kirke Hyllinge Cykelmotion d. 9. nov. 2020   

Pga Corona blev generalforsamlingen afholdt virtuelt og med fremmøde hos Jesper Tauby. 

 

 

Dagsorden: 

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

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

 

Valg af stemmetællere: Per og Dan 

 

2. Afdelingsformandens beretning:  

Formandens beretning 2020: 

 

Tak for ordet, velkommen til alle til denne noget specielle form for generalforsamling. 

Efterfølgende Generalforsamlingen i 2019 konstituerede bestyrelsen sig. Mit første løfte, efter jeg 

blev valgt til formand, var at love øl til maden til generalforsamlingen i 2020, det manglede i 2019. 

Her er der sådan set tale om løftebrud, og måske stor risiko for ikke at blive genvalgt til posten. Jeg 

havde ikke forudsagt, at vi skulle være oppe mod Corona, og ikke ville kunne holde den traditionelle 

spisning før generalforsamlingen. Til mit forsvar, har jeg haft øl med, men desværre er det kun de 

fysik fremmødte, der kan nyde godt af det.  

I forbindelse med konstitueringen, nedsatte vi diverse udvalg. Dette bl.a. for Bramsnæsløb og tur til 

udlandet. 

 

25. november 2019 var René og jeg til informationsmøde med Lejre kommune om Istidsruten. 

Åbning var fastsat til 16.-17. maj, men selvfølgelig senere aflyst.  

 

Op til julen 2019 var det lidt sløjt med onsdagstræningen på landevejen. Spinningen havde fået tag 

i mange og vejret var dårligt, ja der var mange undskyldninger. 

Januar blev starten for genoptagelse af onsdagstræningen på MTB, hvor fremmødet var begrænset 

i starten, men onsdag d. 22.1. fik jeg 5 andre med, og vi havde en rigtig god, mørk, mudret og hård 

tur omkring grusgraven ved Svogerslev.  Alle var glade for at være kommet på vejen igen, og Ole P. 

siger altid til, hvis det går for stærkt, medmindre han selv kører forrest! 

 

11. marts lukkede Mette Frederiksen og Coronakomplottet ned for Danmark og også for vores 

aktiviteter. Spinning blev lukket helt ned, og onsdagstræningen blev omlagt til solotræning. 

Sæsonstarten blev udsat, og vi opfordrede til selvtræning eller til træningen i meget små og faste 

grupper. Bramsnæsløbet blev først udsat på ubestemt tid. Vi havde et forslag til en dato, men da vi 

ikke kunne få den godkendt hos politiet, kunne vi ikke melde ud.  

Da der igen blev lukket gradvist op for landet, og vi faktisk måtte åbne for fællestræning, valgte vi i 

bestyrelsen at anlægge et forsigtighedsprincip, og valgte ikke at åbne. Dette da vi ikke mente, vi 

kunne sikre tilstrækkelig afstand, som for cyklister i fart forlød at være nærmere 20m end 2m. Vi 

opfordrede igen til selvtræning eller til træningen i meget små og faste grupper. Af hvad jeg har set 

og hørt, så blev det efterlevet flot – tak for det. Men fair nok, også noget lettere med vores 

sportsgren, end tennis eller håndbold.  



Efter nogen tid fik vi godkendt ny dato for Bramsnæsløbet, det blev 20/09, og arbejdet med at skaffe 

hjælpere blev genstartet flot af Janne.  

På bestyrelsesmøde d. 2.6. besluttede vi at genstarte onsdagstræningen med det samme. 

Søndagstræningen skulle fortsætte som selvtræning.  

 

Onsdag d. 3.6. havde vi så åbning af racersæsonen. 7 deltog (6mand og 1 kvinde (Pernille, fra Tri-

landsholdet)). Vi lovede hindanden en sæson, hvor vi skulle passe bedre på hinanden og undgå 

uheld, som vi har haft de seneste år. Bedre tegngivning oplysning og sikker kørsel. Første tur blev 

en fin tur på 60km omkring Selsø i super vejr, god fart og stemning, hvor de deltagende var flinke 

og lod formanden få nogle enkelte bakker. Samlet ud og samlet hjem! Som Per også altid siger. 

Hen over sommeren har der været godt fremmøde, og der er blevet kørt nogle gode ture i vort 

dejlige område.  

 

Desværre blev forsamlingsforbuddet ikke hævet ud over de 100 personer, så midt i august 

besluttede vi i bestyrelsen ikke at gennemføre Bramsnæsløbet, da det ville blive for langtrukkent at 

afvikle, for at undgå risikoen med mere end 100 samlet. Bedre at få et succesfuldt afviklet løb Kristi 

himmelfartsdag i 2021.  

Vi har for øvrigt søgt dækning af tabet, som vi har haft pga. aflysningen. Forventer at få svar på 

ansøgningen i december. 

 

Vort årlige klubmesterskab blev fint afviklet og 9 mand deltog. Igen blev Bjerne vinder, med Dan 

som flot 2er og Bjørn som 3er. Dan med hurtigste tid af alle. Efterfølgende havde vi spisning i 

station 14 og overrækkelse af pokal til Bjerne. Tak til Kirsten og Allan for ruteopsætning og 

tidstagning.    

 

Sommersæsonen sluttede til efterårsferien, og de sidste uger kørte vi kl 17, for at minimere kørsel i 

mørke. Det lykkedes næsten at holde Pers motto, og få alle med ud og hjem hver gang. Jeg tror kun 

det er formanden, der er blevet efterladt med punktering i Skuldelev.   

Siden efterårsferien har vi kørt MTB, og har ikke haft udfordringer med forsamlingsforbuddet på 

max 10 personer. Møder der flere frem, deler vi os i to hold, men mon det sker? 

 

Da vi startede sommersæsonen, lovede vi hinanden at passe godt hinanden, og mig bekendt har vi 

ikke haft uheld under kørsel i klubregi. Derimod har der vidst været et par uheld for klubbens 

medlemmer uden for klubbens rammer.  

Kørsel i mørke på MTB onsdag aften er en udfordring sikkerhedsmæssigt. Her har vi opfordret til 

at undlade spurt, da det er for farligt i mørket. At trykke lidt til på stigningerne, er dog altid tilladt. 

”Moderat tempo” som vi siger. 

 

Spinning har været på standby siden 11. marts. Vi har haft flere møder med Ib, hovedforeningen og 

kommunen, for at få lokalerne rengjort og i det hele taget for at få lov at genoptage denne aktivitet. 

Status er nu, at vi har fået lov, og har forholdsreglerne på plads. Vi mangler at flytte cyklerne, så 

hovedrengøringen kan udføres, og så er vi sådan set klar. Med den seneste udvikling i Corona, er vi 

i bestyrelsen lidt tilbageholdne og ser det an uge for uge. Vi ved godt, at der er medlemmer, der kun 

bruger denne del af klubbens aktivitet, så vi tænker, vi skal blive helt klar, så der kan trykkes på 

knappen og måske bare i helt små grupper.     

 

Tak til alle for en god sæson, trods coronaudfordringer.  

 



Til slut, vil jeg gerne takke bestyrelsen og vore udvalg for godt samarbejde, gode input og gode 

indsatser. Vi har haft nogle gode og hyggelige møder. En særlig tak til Gert for fremragende 

kassererarbejde. Du har desværre valgt at stoppe, og du vil helt sikkert blive savnet. Jeg håber, vi 

kan finde en til at overtage denne vigtige post. 

Allan Thomasen 

Formand KHIF CM 

 

 

Beretningen blev vedtaget med akklamation. 

 

 

3. Afdelingens økonomi:  

Gert fremlagde regnskabet for året 2019/2020. Regnskabet viste et overskud på 4.424 kr, og 

vi har nu en beholdning på 69.073 kr. 

 

Der er pt. ca. 59 medlemmer. Heraf 15 er familiemedlemsskab.  

 

 

Gert fremlagde ligeledes budgettet for 2020/2021,  

 

 

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

 

 
4. Indkomne forslag:  

Ingen 

 

5. Valg af afdelingsbestyrelse:  

På valg: 

Per Ranfelt – (Genvalgt) 

Anne Christensen – (Nyvalgt) 

Janne Pfeiffer – (Nyvalgt) 

 

 

6. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelse:  

På valg: 

Ingen 

Allan Pedersen – (3. Suppleant, har vi godt nok ikke i vedtægterne, men rart med frivillige). 

 

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

Bestyrelsen består således af: 

Allan Thomasen – (Formand og sekretær) 

Frank Jensen - (Næstformand og sekretær) 

Per Ranfelt – (Kasserer)  



Anne Christensen – (Medlem) 

Janne Pfeiffer – (Medlem) 

Dan Pedersen – (1. Suppleant) 

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

Allan Pedersen – (3. Suppleant) 

 

Bestyrelsen bestykkede ligeledes følgende udvalg: 

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

PR-gruppe: Anne og Janne. 

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 og Allan 

 

 

Næste møde i bestyrelsen er fastsat til mandag 25/1-2021 kl 19.00 hos Anne. 

 

 

7. Eventuelt:  

 

Ansøgning er indgivet til Bramsnæsløbet 2021, vi mangler dog fortsat tilladelse fra Politiet. 

Michael følger op. 

 

 

Jesper takkede for god ro og orden. 

Allan takkede også og udtrykte håb om, at vi får et godt 2021. 

 

Tak til Tauby for husly og lækkerier. 

 

 

Frank Jensen 

sekretær 


