
Team lshøi Caf660+ Cycling

Referat fra generalforsamling den 21. februa r ZOL9.

Dagsorden:

1 Dirigent...
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6
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2 Referent og stemmetællere

3 Fremlæggelse af bestyrelsens beretningtil godkendelse..............

4 Fremlaeggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse .....

Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer.....

Behandling af indkomne forslag.

Valg til bestyrelse

Eventuelt

Der deltog i alt 35 stemmeberettigede på generalforsamlingen

1 Dirigent
Finn Stokholm blev valgt som dirigent.

2 Referent og stemmetællere
Torkil Petersen blev valgt som referent.

Kim Nagel og Bjarne Boje blev valgt som stemmetællere

3 Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
Peter Møller gennemgik den udsendte beretning med mindre tilføjelser

lngen kommentarer hertil.

Beretningen godkendt med applaus.
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4 Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Poul Erik Kroll gennemgik det udsendte regnskab, med omtale af de større poster

lngen kommentarer hertil.

Regnskabet godkendt med applaus.

5 Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af
kontingent og gebyrer
Poul Erik Kroll fremlagde budgettet for 2019, indeholdende en kontingentstigning på DKK 25,00 for aktive
medlemmer.

Nogle medlemmer gav udtryk for at man gerne ser lidt yderligere tilskud til diverse aktiviteter såsom

tilskud til cykelarrangementer, 'isi DragØr', diverse ture i løbet af året mm.

Det blev derfor med stort flertal vedtaget at ændre kontingentet til:

o For aktive medlemmer: DKK 300,00
o For passive medlemmer: DKK 100,00

Med denne ændring blev budgettet vedtaget.

6 Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag, hverken fra bestyrelse eller medlemmer

7 Valg til bestyrelse
Kasserer

o Poul Erik Kroll var på valg, blev genvalgt med applaus.

Øv ri+e bestyre lsesmed lem me r.

o Erik Libolt og Torkil Petersen var på valg, blev genvalgt med applaus.

Bestyrelsessuppleanter.

o Pia Olsen og Poul-Erik Lintrup var på valg blev genvalgt med applaus.

Revisor.

o Sven Pantmann var på valg, genvalgt med applaus.

Revisorsuppleant.

o Palle Stiiker Nielsen var på valg, genvalgt med applaus.
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B Eventuelt

Cykelhold:

Der har hos en del medlemmer været kritik af vores nuværende holdopdeling. Nogle vil gerne køre lidt
hurtigere, andre synes der køres for hurtigt etc.

Bestyrelsen forelagde derfor forslag til en ændring af cykelholdene, og ønskede en tilkendegivelse fra

medlemmerne herom for senere beslutning.

Forslaget er, at der'oprettes' 4 cykelhold (i stedet for de nuværende 3) med den for dagen kørte

gennemsnitshastighed som kriterium.

Forslaget på holdopdeling er med gennemsnitshastigheder som nævnt nedenfor:

17 -20km

20-22km

22-24km

24-26km

Der var delte meninger om forslaget, så bestyrelsen har noget at arbejde med.

Der fremkom ikke nogen navneforslag til holdene.

Tirsdagen har hidtil været den dag man evt. kan fravige start- og sluttidspunkt for cykelturen (L0:00 -
12:00), hvis dette ønskes.

Nogle ønsker isommerperioden mØdetid kl. 09:00 om tirsdagen (isommerperioden), torsdag uændret.

Man har så mulighed for at køre lidt længere distancer (eller at slutte lidt før).

Cykeltur Skagerrak rundt:

Jan Friedl orienterede om en cykeltur Skagerrak rundt, en cykeltur på ca. 1.400 km, planlagt til start fra

lshøj den 24. juni 2019 og 10 dage frem (sluttende den 4. juli i lshøj), altså 11 cykeldage.

Turen er ved at blive planlagt af Jan Friedl og Torkil Petersen. Det er uden følgebil, med overnatning på

diverse vandrerhjem/pensionater/hoteller. Turen forventes pr. mand at komme til at koste ca. DKK

10.000,00 alt inklusive. Skulle nogen her fra klubben være interesseret i at deltage, er man hjertelig

velkommen til at henvende sig til Jan eller Torkil.

Den månedlige frokost:

Nogle har tidligere udtrykt sig lidt negativt om madkvaliteten
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De sidste 2 gange har vi fået frokosten leveret fra Foderbrættet (beliggende ved Bauhaus tshøj), og dette
synes man bedre om.

Der blev udtrykt stor tilfredshed med Hans og Lillians måde at klare frokosten på. Der er også fuld
opbakning til deres valg af smørrebrød!

lshøj, Den 22.02.2019.

Torkil Petersen

Dirigent: Finn Stokholm


