Generalforsamling hos Kirke Hyllinge Cykelmotion d. 8. nov. 2021 i Station.
Inden generalforsamlingen var der spisning, hvor 13 deltog, og det var en succes, da alle valgte at
blive efterfølgende. Yderligere 1 mødte op til generalforsamlingen, der startede kl. 19:30.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Jesper Tauby blev valgt. Jesper takkede for valget og spurgte om
generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Formanden og dirigenten oplyste, at det var den.
Valg af stemmetællere: Dan og Per.
2. Afdelingsformandens beretning:
Formandens beretning 2021:
Generalforsamlingen 2020 var lidt anderledes end normalt, idet vi ikke kunne mødes grundet Covid-19.
Jannie og Jesper lagde hus til, hvor bestyrelsen, og dem der ønskede fremmøde, kunne møde op, og ellers
med god mulighed for at deltage virtuelt. Endnu en gang tak til Tauby for husly, forplejning og ikke mindst
IT-løsning.
Som vanligt, valgte vi at konstituere os i bestyrelsen lige efter generalforsamlingen, og der var ikke
overraskende lidt bøvl med at få afsat kassererposten. Tak til Per for, at han tog den. I forbindelse med
konstitueringen nedsatte vi igen diverse udvalg. Dette bl.a. for Bramsnæsløb og ture til udlandet.
Henover sidste vinter var vi fortsat lukket ned med Coronarestriktioner, og der blev cyklet i små faste
grupper. Spinning var ikke muligt, men enkelte sneg sig op i lokalet og kørte selv, hvilket blev bemærket af
naboer mv. og skabt stor postyr. Ulovligheder og selvfølgelig ikke i orden. I stedet for at sætte vagtværn eller
kameraer op, besluttede vi i bestyrelsen at tilbyde, at medlemmerne kunne låne en spinningcykel og det
endda med levering. Det blev til udlevering af tre af spinningcykler i februar, hvor vi mangler at afhente en.
8. marts have vi første fysiske bestyrelsesmøde, der delvist foregik ude hos Anne. Dejligt at kunne ses igen og
se optimistisk på fremtiden.
11. april søndagsstart, kold fornøjelse omkring Selsø for de 4 fremmødte med 1°C og let sne. Vi stod i ”læ”
på en bakke og skiftede slange. D. 14. april onsdagstur, bedre vejr og 11 mand med.
Grundet Corona, valgte vi at aflyse årets Bramsnæsløb. Det kunne nok have været udsat til her i efteråret,
men vi kunne se at mange andre flyttede deres løb, så risikoen for at drukne var for stor. Nu ser vi bare frem
til, at det forhåbentligt kan lykkedes Kristi himmelfartsdag i 2022. I forbindelse med aflysningen valgte vi at
søge en af de mange Corona-puljer, og det lykkes at få lidt til dækningen af det manglende overskud fra
løbet.
Vi havde god deltagelse til Skjoldenæsholdløbet med 12 mand på racer på 145km og to på 80km. En god tur,
hvor mange blev sammen i den røde trøje.
Ligeledes fin deltagelse på MTB ved Grippen med 8 på 75km og tre på 40km. Nogle imponerende
hastigheder de hurtigst af vore kom rundt med. Det er fortsat en god forretning at være medlem hos os og få
to løb betalt.
Vort årlige klubmesterskab blev fint afviklet d. 15. september, hvor 6 mand deltog. Igen blev Bjerne vinder. I
år fik vi dog en ny hurtig 2’er, idet Frank viste evner som enspænder, og kørte en flot guldtid. Dan blev
sikker 3er. Efterfølgende havde vi spisning i station 14 og overrækkelse af pokal til Bjerne og endnu en gang
til ejerskab, da det igen var tredje gang. Faktisk havde vi regnet med det, da vi allerede i efteråret sidste år
lagde indkøb af en ny pokal ind i budgettet for 2021. Respekt for 77 årige Bjernes præstation – der er håb
for vor andre endnu. Tak til Kirsten og Allan for perfekt ruteopsætning og god tidstagning.

Vi forsøgte tidligere at få sommerspinning i gang, men det lykkedes ikke at få rengøringen på plads. Vi var
blevet forbigået da rengøringen af Station 14 blev aftalt, men det er heldigvis kommet på plads, og vi er med
i pakken. Derfor kunne vi genstarte spinningen d. 4. oktober, hvor 19 mand mødte op. Det har kørt siden og
med god tilslutning. Vi har dog haft en deltagere med Covid-19, men det lader ikke til at smitten blev bragt
videre. Vi har for længst købt sprit mv, så god mulighed for forebyggelse, men stadig svært når vi sidder tæt
og ventilationen er dårlig. Vi må se om der kommer nye restriktioner.
Sommersæsonen sluttede til efterårsferien, og d. 27. oktober var vi 5 mand med fuld lys, der kørte godt 40km
på MTB.
KHIF og DGI afholdte strategidag 30. oktober med titlen ”Frem mod 2030”. Med den medfølgende agenda,
så vi i bestyrelsen dog ikke den store aktien for os i Cykelmotion, og vi deltog derfor ikke. Jeg har et referat
fra dagen, hvis det har interesse.
Formandens beretning burde slutte her, men jeg vil da lige nævne at i den nærmeste fremtid kommer der
også noget at berette om, og skulle jeg ikke være formand næste år, eller skulle jeg glemme hændelsen, så
bedre at nævne det nu. Nemlig at her den 13. november har vores udvalg for ture i udlandet planlagt en
racertur til Hallansåsen i Sverige. Jeg er sikker på at Dan og Co. Finder nogle værdige stigninger. Samme
dag om aftenen stiller vi med 5 hjælpere til Oktoberfesten, der så giver et tilskud til os.
Tak til alle for en god og trafiksikker sæson, trods coronaudfordringer. Faktisk har vi, mig bekendt, ikke haft
uheld i klubregi i år.
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 både fysisk og virtuelt. Fantastisk at alle i bestyrelsen bidrager så
godt, så er det nemt at være formand. En særlig tak til Gert, der gik af som kasserer sidste år, men som har
bistået os i tiden med bøvl med overdragelse af rettighederne hos banken. Tak til Per for tålmodigheden og
for at stå i første række med bøvlet.
Allan Thomasen
Formand KHIF CM

Beretningen blev vedtaget med akklamation.

3. Afdelingens økonomi:
Per fremlagde regnskabet for året 2020/2021. Regnskabet viste et overskud på 12.343 kr, og
vi har nu en beholdning på 81.125 kr. Per oplyste at der er en uoverensstemmelse på 909kr i
regnskabet. Per håber at få hjælp med at afstemme med vores revisor i nærmeste fremtid.
Der er pt. 37 medlemmer. Heraf 15 er familiemedlemsskab.
Per fremlagde ligeledes budgettet for 2021/2022, der viser et forventet underskud på 3.050kr.
Regnskab og budget blev godkendt med forbehold, men stadig med akklamation og tak til
Per for veludført arbejde. Også tak til Gert for støtte under den besværlige proces med
banken ift. kassererskifte.
Bemærkning om at det kan blive nødvendigt at sætte Koda afgift på budgettet fremover.

4. Indkomne forslag:
Ingen

5. Valg af afdelingsbestyrelse:
På valg:
Frank Jensen – (Genvalgt)
Allan Thomasen – (Genvalgt)

6. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelse:
På valg:
Dan Pedersen – (Genvalgt)
Allan Pedersen – (Nyvalgt)
(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)
Allan Pedersen – (2. Suppleant)

Bestyrelsen bestykkede ligeledes følgende udvalg:
Bramsnæsløbet: Frank, 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.
Klubtøj: Frank
Nye spinningscykler: Frank, Dan, Allan T. og Martin Astradsson fra Tri, og evt. andre fra
klubben.
Træningsudvalg: Per, Dan og Frank. Ved evt. pigehold kommer Janne med.
Økonomiudvalg: Per og Allan T.
Næste møde i bestyrelsen indkalder formanden til, men formentlig i januar 2022.

7. Eventuelt:
Martin Astradsson fra Tri fremlagde et forslag om at Tri og CM lavede mere sammen.
Tri har 20 medlemmer og nogle penge.
Tri har FjordTri løbet, men ved ikke om de kan løfte opgaven.
En søndagsgruppe kunne oprettes, hvor Tri og CM cykler sammen. Martin vil gerne oprette
forum.
Cyklerne i spinningslokalet bliver brugt en del, og vi bør tænker over at starte en løbende
udskiftning. Nye cykler koster let 12.500kr/stk. Udvalg nedsat til at se på mulighederne,

samt evt. søge fonde. Lad os undersøge om der er stor tilslutning blandt medlemmerne for
udskiftning.
En enkelt gang er der blevet skrevet ud med fællestræning på Zwift. Dette er der flere, der
gerne ser gentaget.
Michael orienterede om Tour de France gennem Lejre d. 2. juli. I samme anledning vil der
være flere andre tiltag med både cykelløb og fællestræning.

Jesper Tauby takkede for god ro og orden. Og tak til Per for lækker mad.
Formanden takkede også og udtrykte håb om, at vi får et godt 2022.

Frank Jensen
sekretær

