
        
Ekstraordinær Generalforsamling hos Kirke Hyllinge Cykelmotion d. 13. marts 2023 i Station 14. 

 

Formanden bød velkommen og fortalte kort om baggrunden for mødet.  

De søgte fonde har ikke givet tilstrækkelig indtægt til at skifte alle cyklerne, derfor er der indkaldt 

til dette møde. Bestyrelsen ønsker accept til at hæve klubbens egenbetaling ud over de 25.000kr, 

som blev godkendt på seneste Generalforsamling, samt for at få tilladelse til at forhøje kontingentet.  

20 deltog hvoraf 18 stemmeberettiget. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Michael Brinch blev valgt. Michael takkede for valget og konstaterede at 

denne ekstraordinære generalforsamling var indkaldt korrekt. 

  

Valg af stemmetællere: Thorbjørn og Martin 

 

 

2. Status for indtægter fra fondsansøgninger for udskiftning af spinningscykler versus 

budget herfor 

Ark med status udleveret af formanden. 

Af de søgte fonde (1. DIF og DGI`s foreningspulje 59kDKK, 2. Spar Nord Fonden 30k, 3. 

Lejre kommune 30k og 4. Nordea Fonden 30k), i alt søgt 144.000, fik vi kun fået 60.000 kr., 

med 30.000 kr. fra hhv. 1 og 4. 

Vi søgte flere fonde og penge end nødvendigt, da vi vidste, at vi ikke fik alle, men alligevel 

ikke helt nok. Det er et ret omfattende og krævende arbejde at søge fonde, så trods alt dejligt 

vi fik 60.000 kr., som er en rigtig stor hjælp og noget vi er meget taknemmelige for.  

Med eget bidrag på 25k og forventet bidrag på 25k fra Tri, har vi et budget på 110.000 kr. at 

råde over. Dette kan, med de brugte Tomahawk IC7 spinningscykler, vi ønsker at købe, 

række til 15 af de 21 cykler vi ønsker at udskifte. 

Prisen på cyklerne er 6.000 kr. + moms, så altså 7.500 kr. stykket.  

 

Ark med oplysninger om cyklen blev cirkuleret blandt forsamlingen, og der blev bl.a. spurgt 

ind til, om dette var den rette cykel at købe ift. at være fremtidssikret og også ift. overflytning 

af aktiviteten til en ny hal. Bestyrelsen oplyste at denne cykel stadig bliver fremstillet og 

brugt rigtig mange steder, så med de penge, vi har til rådighed, er det et fornuftigt køb, hvor 

storskærm mv. kan tilkøbes efterfølgende. 

Lidt frygt vi skal være opmærksomme på er de af vore medlemmer, der foretrækker os, pga. 

netop det at vi ikke har storskærme og lamper mv, der viser hvor meget hver enkelt yder osv. 

Vi skal sikre os at der stadig er plads til alle og på alle niveauer og med forskellige 

ambitioner. Det skal fortsat være tilladt at gemme sig. 

     

Martin fra Tri oplyste, at Tri muligvis er i stand til forhøje deres bidrag fra de tilsagte 25k til 

evt. 50.000kr og måske endda lidt mere. Der var stor taknemmelighed og begejstring for 

denne generøsitet. Martin undersøger og vender tilbage i den nærmeste fremtid. 

Formanden oplyste, at det er for langsommeligt at søge flere fonde, da fristen for brugen af 

pengene så kan udløbe, så dette er ikke sket, men vi har forhørt os hos DIF og DGI`s 



foreningspulje, der gav 30k af 59k, om de kan genoverveje deres bidrage, og det de villige til 

at se på og gør det nu. (Efter mødet har vi fået afslag på ekstrabevilling, og fået oplyst at fristen for at bruge de oprindelige 

penge er 1. juli 2023).  
Som bidrag til at få budgettet til at hænge sammen vil bestyrelsen sælge de gamle 

spinningscykler. Da dette er noget usikkert, har vi valgt at sætte salget meget konservativt og 

kun til 500kr stykket og kun med salg af 10 cykler. Udgangspunktet vil være 1.500 kr. pr 

styk, men forventer at tilbyde egne medlemmer muligheden for at købe og vælge først og 

nok til 1.000kr pr styk. Dette vender bestyrelsen tilbage med.  

  

 

3. Bestyrelsens forslag om at ændre kontingentet  

Formanden redegjorde kort for årsagen til bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet. Dels 

for at frigive 10.000 kr. til spinningsbudgettet, men især pga. at vi ikke længere har 

Bramsnæsløbet som indtægtskilde, så der kommer ikke meget ind, og også derfor har vi 

stoppet tilskuddet til Alpetramp, Gribben mv., der ellers har været gode sociale tiltag i 

klubben. 

Formanden oplyste at Hovedforeningen flere gange har påtalt at CMs kontingent er for billigt 

ift. de andre foreninger. Dette har vi altid afvist, med forklaringen om at vi ikke ønsker at 

være en forening, der samler større midler, end det vi har behov for. Nu har vi et behov, og 

derfor ønsker vi at hæve kontingentet, men det er ikke for at efterkomme Hovedforeningen. 

 

Der blev spurgt ind til om kontingentet vil blive sat ned igen, når cyklerne var blevet købt. 

Dette afviste bestyrelsen, om end spørgsmålet gav mening ift. de 10k til bidrag til købet, men 

der er allerede højere omkostninger til aftørringspapir, sprit mv. Vi er meget privilegerede 

med super gode og dygtige frivillige instruktører, der kun får en lille erkendelighed for deres 

enorme indsats. Om vi kan fortsætte med dette held er uvist, og også derfor ønsker vi at 

opbygge en lille buffer, og ligeledes til uforudsete udgifter. Vil være rart om vi fortsat kan 

afholde sociale arrangementer, og måske igen en dag give bidrag til nye ens cykeltrøjer eller 

lign. Skal vi flytte op i en ny hal bliver der måske også plads til flere cykle, så ok at spare lidt 

op. 

Bestyrelsen har set på mange konstellationer for kontingentet, bl.a. med særskilt dyr 

opkrævning for spinning, men møder (i tre lokaler), beregninger og overvejelser har vist, at 

det bedste er at fortsætte med den model vi har og hæve satserne med 50%. Således fra 300 

til 450 kr. for enkelt medlemskab og fra 400 til 600 kr. for familiemedlemskab (samme 

husstand).  

Det er fortsat noget bøvlet for kasseren med familiemedlemskaberne, men de passer godt ind 

i klubbens ånd, så det ønsker vi at fortsætte med, så familien kan være sammen om dette i det 

omfang, der passer ind. Om det skal ændres når/hvis, vi skal flytte til en ny hal, må vi tage op 

senere. Vigtigt at alle husker at få alle familiemedlemmerne og deres fødselsdatoer oplyst til 

kasseren ved betaling af kontingent. 

Kontingentforhøjelsen sker for kommende sæson.  

 

 

4. Tidligere godkendt afdelingsbudget for 2022-2023 versus nyt forslag til afdelingsbudget 

med bestyrelsens forslag om at øge klubbens eget bidrag til udskiftning af 

spinningscykler 
Ark med revideret budget udleveret af kasseren. 

Kasseren oplyste at vi på indtægtssiden er gået fra budgetteret indtægt på 15.000 kr. til 



120.000 kr. med de anbefalede forhøjelser, indtægter fra Fonde, Tri og salg af cykler. Alene 

30.000 kr. er fra kontingentet, da vi også forventer flere medlemmer med de nye cykler. 

Udgiftssiden ændres kun med posten for spinningscykler hvor vi går fra 25k til 157,5k. 

Samlet forventes årets resultat at gå fra -35.100 kr. til -62.600 kr., altså en forværring på 

27.500 kr., der så går ud over kassebeholdningen.  

Giver salget af de brugte cykler mere end de 5k, øges Tris bidrag til 50k og kommer DIF-

DGI med de sidste efterspurgte 29k, så skal der ikke spises yderligere af beholdningen. Vi vil 

dog ikke begynde at bruge af disse eventuelle penge endnu, så købe af storskærm, bedre 

lydanlæg mv. må vente til, vi har cyklerne på plads.    

 

Afstemning om hvorvidt klubbens egenbetaling skal øges, så alle 21 cykler kan købes. 

For: 18 

Imod: 0 

Resultat: Vedtaget 

 

Afstemning om hvorvidt klubkontingentet skal hæves fra 300 til 450 kr. for enkelt 

medlemskab, og fra 400 til 600 kr. for familiemedlemskab. 

For: 16 

Imod: 2 

Resultat: Vedtaget 

 

 

5. Eventuelt. 

Jesper Tauby informerede om hans deltagelse i klubhusudvalget, og aktiviteterne om at få 

øget rengøringen, samt forbedret adgang til badefaciliteter i Bøffen. Fremover bliver der 

bedre adgang for alle, 

 der har fået deres mobilnummer registreret. 

 

Opfordring til alle om at deltage lørdag d. 1. april hvor vi fejre 25års jubilæum med frokost 

her i Station 14 kl. 12, hvor vi om formiddagen afholder racersæsonstart og noget 

spinningsevent. Læs mere herom på FB, hvor der også er tilmelding. 

 

Der var en enkelt klage over manglende øl ved dette møde. Dette beklagede formanden dybt 

og tog det helt på sig. (Ved oprydningen efter mødet viste det sig, at der stadig stod én enlig øl tilbage, så klagen godtages ikke). 

 

Formanden erindrede forsamlingen om at klubbens formue, der nu bidrager til spinning, 

sådan set er grundlagt via aktiviteter på landevejen og især med bidrag fra Bramsnæsløbet. 

Det er helt i klubbens ånd at udbygge spinningsaktiviteten, men med taknemmelighed for 

tidligere tiders frivillige arbejde. 

 

Michael takkede for god ro og orden. Og tak til Per for at sørge for øl og vand. 

Formanden takkede for det store fremmøde, gode input og især den store opbakning til at få 

projektet til at lykkedes. 

Tri fik en hånd for deres forhåndstilsagn. 

 

 

 

Allan Thomasen 



Formand / sekretær 


