
Generalforsamling hos Kirke Hyllinge Cykelmotion d. 8. nov. 2022 i Station 14.   

 

Inden generalforsamlingen var der spisning, hvor 16 deltog, og det var en succes, da alle valgte at 

blive efterfølgende. Yderligere 1 mødte op til generalforsamlingen, der startede ca. kl. 19. 

 

Dagsorden: 

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

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

 

Valg af stemmetællere: Ole P. og Allan P. 

 

2. Afdelingsformandens beretning:  

 
Formandens beretning 2022: 
Generalforsamling i 2021 var heldigvis igen fysisk og vi kunne mødes, spise sammen og få talt om tingene. 

Allan P. deltog ikke, men kom alligevel ind i bestyrelsen, da han var tilmeldt generalforsamlingen, og faktisk 
var medlem af bestyrelsen som 3. suppleant (en post vi ikke har i vedtægterne). Første gang jeg har oplevet 

jubelscener over at blive valgt ind, men han svarede ”Juhuuu”, da jeg oplyste ham om hans genindtræden. 

Lad os se, om vi får lignende jubeludbrud senere i aften. Men velkommen tilbage til Allan P.  
Som vanligt, valgte vi at konstituere os i bestyrelsen lige efter generalforsamlingen, og denne gang var det 

meget let, for vi fortsatte bare med samme poster og samme udvalg. 
Kassererskiftet, der faktisk var startet i forrige periode, kom langt om længe på plads med banken og 

regnskabet blev godkendt efter et par runder efter sidste GF. Per er ved at være godt indeni systemet. Per er 

på valg i dag, og jeg vil på det kraftigst anbefale ikke at vælte ham, medmindre man selv gerne vil overtage 
kassererposten. 

Vi havde stop i spinning hen over julen efter Coronakrav fra kommunen, men startede igen lige efter nytår, 
med afstand og afspritning. Lidt brok var der i krogene, da fitness ikke skulle lukke, men så åbnede vi for 

selvspinning i den periode.  

Onsdagstræning fortsatte efteråret og vinteren igennem på MTB i lokalområdet.  
I forbindelse med Tour De France, blev vi kontaktet af bl.a. DGI for at lave diverse tiltag, der kunne give 

øget fokus på cykling i lokalområdet. I den forbindelse blev vi tilbudt deltagelse i Kaptajnskursus, som flere 
af os deltog i. Dette for at være klædt 100% på til at kunne tilbyde træningsforløb for nye. Her afholdte vi 

informationsaften og efterfølgende træningsaftner. Ret god tilslutning, men det viste sig desværre, at en stor 

del kun havde tilmeldt sig for at få adgang til Tour De Storbælt løbet. Måske derfor ingen af de nye er hængt 
ved. Vi gjorde ellers alt, hvad vi havde lært af DGI. Det er stadig lidt svært at få nye ind, og især at få dem 

til at blive. Vi havde dog ingen fornemmelse af, at nogle var blevet skræmt væk, eller var blevet sat. Reelt var 
der ingen ”nye”, alle havde kørt før, i en eller anden udstrækning. De fleste af DGI træningsaftner sluttede 

vi af med en øl eller sodavand og lige snakkede turen igennem. En enkelt gang havnede vi faktisk i baren bag 

spinning, og den kunne fint bruges. Måske enkelte af de unge blev skræmt af vores forsøg på at byde dem 

sodavand, der var gået på dato. Den bekymring har vi heldigvis aldrig med øl.  

Tidligt på foråret sagde vi ja til at skaffe vejvisere til Tour de Storebælt, dette mod god betaling selvfølgelig!  
Vi skulle dele med en anden cykelklub, så det skulle være halvdelen af 10-12 hjælpere. Det mente vi nok at 

kunne samle. Det endte så med at vi fik 10 poster, eller alle posterne mellem Roskilde og Holbæk. Men det 

lykkedes vi også at samle. Måske fordi der var rødvin som tak. Vi lykkedes også at have en flok i røde 
klubtrøjer med i selve løbet, hvor en enkelt både nåede at passe sin flagpost og køre med i løbet. Flot løb, 

men ingen tvivl om at vore flagposter var de bedste.  
Hen over vinteren havde vi overdragelse af Bramsnæsløbet fra Michael til Anne, Janne og Frank.  Det var 

vigtigt at få lavet overdragelsen, så andre kunne komme i gang med at indhente godkendelser mv. Ingen tvivl 



om at Michael Brinch tidligere har været en stor ressource i forbindelse med Bramsnæsløbet og indhentning 
af godkendelser mv. Vi måtte da også have hjælp fra Michael gentagende gange og trods det, havde vi 

problemer helt til det sidste. Faktisk kom den sidste godkendelse først på plads helt op til dagen for løbet, så 

det var lidt spændende. Ja ruten og skiltningen kom faktisk også først på plads på dagen, efter at Michael 
havde kørt ruten igennem og set at en del var forkert opmærket. I år havde vi lukket op for deltagelse for 

egne folk, hvis bare de stillede med en kvalificeret erstatning. Det betød, at vi havde en flok røde trøjer på 
ruten. Jeg talte med en af motorcyklisterne i Ferslev, hvor jeg stod vagt, og vidste at mit hold ikke var 

kommet forbi sidste gang. Undskyld, men jeg protesterede ikke da han sagde, at der kun var et par enkelte, 

der hang derude, og så holdet fra STARK.  
Et super velafviklet løb som deltagerne roste endnu en gang. Tak til alle der hjalp. 

Både i forbindelse med Bramsnæsløbet, DGI træning mv, har der været trukket store veksler på bestyrelsens 
medlemmer. Umiddelbart før Bramsnæsløbet afholdte vi et møde med fokus på ambitionsniveauet i 

bestyrelsen, og vi blev bl.a. enige om at lade dette år Bramsnæsløb være det sidste afholdt af KHIF 

Cykelmotion. Vi overtog løbet fra Lions Club og vi overlevede at Bramsnæs blev til Lejre, og vi så både 
Plasticman og FjordTri forgå. Vi har vel gjort det meget godt, og skulle andre få lyst til at overtage, så er de 

mere end velkomne.  

Bramsnæsløbet har været en god indtægtskilde, og med stop af denne, har vi i bestyrelsen også besluttet ikke 

at give tilskud til løb for indeværende.   

Ja, vi har luget godt ud i aktiviteterne, og vil umiddelbart ikke tilbyde hjælpere til andres løb, eller til 
Oktoberfesten. Måske det også kan gå lidt ud over mødeaktiviteten uden for KHIF CM. Vi vil satse vore 

ressourcer på det, der handler om cykling for os.  
Onsdagstræningen, hen over sommeren, har været god og godt besøgt. Jeg har ikke selv været så flittig en 

gæst, da vi først var færdige med DGI, men jeg var da med den dag, vi cyklede fjorden rundt og var så 

uheldige at have en punktering lige foran Herslev Bryghus og så lige to minutter i lukketid.   

14/09 afholdt vi klubmesterskab. God vind men ingen regn og masser af mad. Ny hurtig klubmester: Dan 

blev flot nr. 1 af 6 fremmødte. Ingen under 50 år! Tak til Kirsten og Allan for perfekt ruteopsætning og god 
tidstagning. 

Den 01/10 havde vi arbejdsdag i klublokalet. Cyklerne blev trimmet, baren blev fjernet og der blev plads til 
ca. 7 cykler mere, eller hvad området nu bedst kan bruges til. 

Spinningscyklerne er godt brugte, og tak til jer der hjælpe med at holde de tilbageværende i live. Vi vil gerne 

have nye og har søgt 149.000 kr. hos fonde. Bestyrelsen anbefaler at KHIF CM afsætte 25.000kr i budgettet 
hertil i 2023. Pengene er søgt hos DIF/DGI, Lejre Kommune, Spar Nord og Nordeafonden. Vi håber at høre 

nærmere inden for de næste par måneder. 
Spinningen er kommet rigtigt godt fra land i år og vi har nogle super instruktører, der vel næsten kører med 

venteliste hver gang. Tak til dem og tak til alle jer der hjælpe til med alle detaljerne. Ikke mindst Janne og 

Anne. Onsdagstræning på MTB har været godt i gang siden efterårsferien, og det fortsætter vi bare med, 
uanset vejret. 

Tak til alle for en god og trafiksikker sæson. 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 møder. Vi har fået skåret det hele lidt til, så det burde blive lettere i bestyrelsen 

fremover. Desværre har Anne og Janne valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Tak for jeres store indsats, 
ikke mindst i forbindelse med Bramsnæsløbet. I har heldigvis tilkendegivet, at vi fortsat kan regne med jer, 

og reelt er det også sådan, at der godt må løses opgaver af andre end bestyrelsen. Allan P. og Kirsten 
afholder klubmesterskab mv. uanset om de er i bestyrelsen eller ej. 

Tak til Per for endnu en gang at stå for mad og drikke.  

 
 

Allan Thomasen 
Formand KHIF CM 

 

Beretningen blev vedtaget med akklamation. 

 



En enkelt tilføjelse til formandens beretning, var at Cykelmotion også havde haft cyklende 

statister med i forbindelse med filmoptagelser op til Tour de France, for Lejre-hyldestsangen 

af Mig og Bonden. 

 

 

3. Afdelingens økonomi:  

Per fremlagde regnskabet for året 2021/2022. Regnskabet viste et overskud på 33.604 kr., og 

vi har nu en beholdning på 114.729kr. Per oplyste at der er en uoverensstemmelse på 458 kr. 

i regnskabet. Vi havde budgetteret med et underskud, så resultatet er meget tilfredsstillende. 

  

Der er pt. 41 medlemmer. Heraf 22 er familiemedlemsskab.  

 

Per fremlagde ligeledes budgettet for 2022/2023, der viser et forventet underskud på 

35.100kr. Dette er med 25.000kr afsat til spinningscykler. 

 

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

 

 

4. Indkomne forslag:  

Ingen 

 

 

5. Valg af afdelingsbestyrelse:  

På valg: 

Per Ranfelt – (Genvalgt) 

 

Anders Andersen – (Nyvalgt) 

 

Jesper Tauby – (Nyvalgt) 

 

 

6. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelse:  

På valg: 

Ingen 

 

(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)  

Anders Andersen – (Medlem)  

Jesper Tauby – (Medlem)  

Dan Pedersen – (1. Suppleant)  

Allan Pedersen – (2. Suppleant)  

 



Bestyrelsen bestykkede ligeledes følgende udvalg: 

Klubhusudvalg: Allan P. 

PR for Spinning: Anders, Anne og Janne. 

Klubmesterskab: Kirsten og Allan P. 

Klubtøj: Frank 

Nye spinningscykler: Frank, Dan, Anders, Allan T. og evt. Martin Astradsson fra Tri 

Træningsudvalg: Per, Dan og Frank.  

Økonomiudvalg: Per og Allan T. 

 

Næste møde i bestyrelsen er mandag d. 28.11. kl. 17:00 hos Allan T. 

 

 

7. Eventuelt:  

 

Spinningsklub? 

Der kom et spørgsmål til bestyrelsen om, hvorvidt klubben er ved at blive en spinningklub, 

da der ikke er kørsel om søndagen. Formanden oplyste, at der er onsdagskørsel hele året fra 

det gamle rådhus i Lyndby. Onsdagen er ikke et Ranunkelvejsarrangement, men en aftalt 

samstart, hvor der overvejende køres i den røde klubtrøje.   

 

25års jubilæum 

18. december 2022, er det 25 år siden at klubben blev grundlagt. Flere af de fremmødte var 

med i opstarten, og mindede bestyrelsen om at det bør fejres på en eller anden måde. Måske 

nogle af de ”gamle” har anekdoter, der skal deles ud. 

Bestyrelsen oplyste, at den har samme holdning og vil overveje hvorledes det skal fejres. 

 

Tilladelse til kørsel i skove 

Det blev oplyst, at medlemmer er blevet stoppet under MTB-kørsel i skove. Her er de blevet 

fortalt, at klubber kan få tilladelse mod betaling. En opfordring til bestyrelsen om at 

undersøge krav og muligheder nærmere. Fx for Eriksholm, Ryegaard og Boserup skove. 

Christian Koch kunne sidde inde med viden herom. 

 

 

 

Steen 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 2023. 

 

 

 

Allan Thomasen 

Formand / sekretær 


