Generalforsamling
Deltagere: Torben Kristensen, Mickael Moberg, Dorthe Kristensen, Gitte Jørgensen, Poul
Pedersen, Carsten Pedersen, Annette Pedersen, Arne Christensen, Henrik Lynggaard, Flemming
Kajberg, Claus Kjeldsen, Martin Kajberg, Peter Bjerregaard, Anne Dorthe Henriksen, Jens Høiberg,
Torben Kodrup, Joachim Friis, Pia Skov, Mickael Skov, Mette Bak Bjerregaard
Referent: Mette Bak Bjerregaard
1. Valg af dirigent
Bestyresen indstillede Flemming Kajberg som blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamling er indkaldt rettidigt
2. Valg af to stemmetællere
Udsat til senere, hvis det bliver nødvendigt at tælle stemmer i forbindelse af valg af medlemmer til
bestyrelsen.
3. Formandens beretning
Arrangementer
• Træningslejr i Sondrup i januar
• Træningslejr for B&U i Stensballe og junior/senior var på Mallorca
• CykelCross løb v. Skovbakkeskolen afviklet med stor succes (i 2015 afvikles løbet som
Postcup)
• TDH: godt arrangement og besøg af Djævlen var en stor succes. Vi var næste på max af
antal ryttere.
• Kvickly Odderløbet i Ørting. Et godt afviklet løb med stor ros fra Racemarshals og
hjemmeværn samt politi
• Aktivitetsudvalgets arrangementer er igen afviklet med succes.
Sportsligt
• Året i år har båret præg af vores store præmietagende ryttere er rejst, men mange nye
ryttere har vist gode takter.
• Der har været godt gang i B&U både på landevej og Cross
o Jeppe vandt B-finalen til B&U DM
o Jens og Mads har været at finde på podiet til de fleste cykelcross løb i sæsonen
o Stor tak til trænerne: Peter, Henrik, Claus og Michael
• Junior
o Frederik Lund har markeret sig med blandt andet en flot 2. plads i etapeløbet i
Assen og en sejr i Lyngby. Tobias og Victor har vist stor fremgang i denne sæson.
• Senior
o I seniorklasserne rykkede Stefan sig rigtig meget i år og der var også gode resultater
til andre, blandt andre Ole Emil i C-klassen.
o Jonas var fra sæsonstarten det vi plejer at kalde seniorrytter, men det var ikke det
han ville, så han kørte sig igennem C og B for at afslutte sæsonen i A.

•

A-klassen
o I A klasen fik vi en Island games mester og Færøsk mester i Torkil, som også
markereder sig i Grand Prix Horsens Posten. Herudover var der flere af vores A
ryttere der kørte gode placeringer hjem blandt andet Erik som tog sig et par
podieplaceringer på Sjælland og en flot 6. plads i sidste Post Cup.

Øvrigt
• Blevet bedre til omtale i de lokale medier, dette skyldes specielt Flemmings store indsats
som skribent.
• Klubhuset har været igennem en forskønnelsesproces. Stor tak til Carsten og Poul for
indsatsen og Mette og Dorthe for dekorativ forskønnelse.
• Aktivitetsseminar søges afholdes inden jul.
4. Kasserens beretning
Ikke regnskabsaflæggelse blot orientering om klubbens økonomi i overordnede træk.
Status: Vi ser lige nu ud til at ende på samme resultat som sidste år med ca. 30.000 kr. i overskud.
Dette overskud er fremkommet anderledes end sidst. Vi har blandt andet fået et tilskud fra
eventpuljen i Odder kommune på 100.000 kr. Pengene er blandt andet brugt på at tilbagekøbe
klubbilen fra Torben og Dorthe og Djævlen til TDH.
Det tredje hjul har bidraget med 48.000 kr. til klubben.
Vi har brugt penge på at få genskabt vores klubaftner. Det har været en stor succes og den
afgående bestyrelse vil gerne bakke op om at den nye bestyrelse fortætter dette initiativ.
Desuden har vi fået en tildeling fra materielpuljen på 15.000 kr. til indkøb af lånecykler.
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen henstiller til, at vi fastholder kontingent på 550 kr. i det kommende foreningsår.
6. Orientering fra Odder Cykel Klubs motionsklubben
Vi har ikke hørt fra motionsafdelingen.
Bestyrelsen takker motionsafdelingen for hjælp til diverse arrangementer.
7. Orientering fra det 3. hjul og aktivitetsudvalget
”Samling af gamle stjerner” Poul, Carsten Henning Lerche, Torben Kodrup, Martin Kajberg og
Mickael Jørgensen
• Arrangementer: Cityløb, City Walk og Odsherred rundt
Alle har lov til at være medlem for 150 kr. om året.
Der er givet 20.000 kr. i ekstraordinært tilskud for at afhjælpe det store underskud efter Rock
under Bøgen,
Aktivitetsudvalget
Der er ikke udbetalt penge til klubben i år på grund af aflysningen af Rock Under Bøgen. Der er
advokater på sagen og vi håber, at sagen afsluttes inden for den nærmeste fremtid. Det er
generelt svært at få det til at løbe rundt i år, men udvalget gør deres bedste trods de hårde ods.

Arrangementer: Julefrokost, Bierfest, By Night
8. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
9. Valg af kasserer
Mickael Jørgensen genopstiller og genvælges med stor klapsalve.
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg i stedet for Søren – 2 årig
I stedet for Lars – 1 årig
Mette er på valg og genopstiller.
Mette, Michael Skov og Jens Høiberg – alle vælges med klapsalver.
11. Valg af suppleant
Martin er på valg og er villig til genvalg
12. Valg af revisor
Henrik Mondrup
Villig til genvalg og vælges med klapsalve.
14. Fordeling af udvalg
Aktivitetsudvalget mangler et medlem – Carsten opfordrer Arne Christensen til at stille og Arne er
valgt med stor klapsalve.
15. Evt.
Klubaftner – det skal meldes ud på hjemmesiden, at der ikke er klubaftner andet end i
sommerperioden (det er allerede bragt i orden).
OK kort – vi skal være bedre til at melde ud. Og der er arrangement den 6. november. Bestyrelsen
ringer rundt og får 3- 4 medlemmer (arrangementet er flyttet til den 21. november kl. 10-14)
Dankortordningen – Mette sender info ud til alle medlemmer. Klubliv. Mette laver en samlet info.

