Referat Ordinær Generalforsamling
Ordinær generalforsamling onsdag den 19. februar 2020, kl. 18.30 i Varde Cykelklubs lokaler på
Håndværkervej 10 A, 6800 Varde.

1. Valg af dirigent.
Bent Mulbjerg valgt som dirigent.
Dirigenten konstater at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbene år.
Formanden beretter om det forgangne år (se i øvrigt bilag formandens beretning).

Formanden konstaterer at generalforsamlingen ligner sig selv med antallet af deltagere.
Uanset hvilken cykel man kører på, er man fuldgyldigt medlem af Varde cykelklub.
I 2019 er der ca. 150 medlemmer, der har ydet en frivillig indsats i klubben. Det er en god måde at
komme ind i fællesskabet. Tak for indsatsen til alle frivillige. Licenstruppen trækker ryttere til ved hjælp
af fællesskabet og ikke via gratis cykler m.v.
Der er en liste over udvalgte resultater fra 2019 (hænger i klubhuset).
Sporbyggerne skal have stor ros for deres arbejde, og sporene er blevet mærket via On-trail projektet.
Klubturene til Harzen har set en afmatning i tilmeldinger. Der søges efter forslag til nye destinationer
eller klubturer.
På sigt bliver der behov for nye medlemmer i bestyrelsen, så der er mulighed for at være med på
prøve i en periode – bare meld ind.
Formandens beretning blev afsluttet med, at vi klappede sidemanden på skulderne og sagde godt
gået.

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Revisoren har revideret regnskabet og gennemgår det.
Regnskabet enstemmigt godkendt….
Spørgsmål omkring refusion af kursus udgifter – der er 75% refusion af kursusudgifter.
Der kommer desuden også tilskud fra kommunen til eliteafdelingen (licensafdelingen).
Der var spørgsmål, om det stadig var en god forretning med vores egen tidtagning. Det er en god
forretning, og det er rart og fleksibelt, at vi selv kan styre det.

4. Planer for det kommende år.
Der henvises generelt til infobrevet.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
- Godkendt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er:
A. Formand Ole Tang – Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Steen Kruchov Madsen – modtager Genvalg
Bestyrelsesmedlem Jesper Weber – modtager genvalg
- Alle tre er genvalgt

B. Landevejsudvalgsformand Knud Dreier modtager genvalg
- Genvalgt

C. MTB udvalgsformand Ole Klemmensen modtager genvalg
- Genvalgt.

D. To bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant Tommy Kristiansen modtager genvalg
2. suppleant Betina Jacobsen modtager genvalg.
- Begge er genvalgt.

Der er tradition for at anvende suppleantposterne, hvor man vælges for et år
ad gangen, til at prøve kræfter med bestyrelsesarbejdet. En post, der giver stor
indsigt i klubbens mange spændende aktiviteter. Så overvej om det er noget for
dig…og giv lyd!

E. Revisor Bent Mulbjerg modtager genvalg
- Genvalgt

F. Revisorsuppleant Birgitte Nicolaysen modtager genvalg
- Genvalgt

8. Eventuelt. Under dette punkt kan intet besluttes.
Ole Klemmensen
B&U for alle manglede trænere i december. Der blev sendt mail rundt, og vi fik det løst.
Men der opfordres til, at man melder sig ind, også selv om man ikke er forældre til et barn, der er med.
Det er både sjovt og lærerigt at være med, uanset hvilken erfaring man har.

Generelt har Varde Cykelklub et godt samarbejde med Varde Kommune og jægerne.
I Bordrup er jagten taget ud af skoven. Det er vigtigt, at vi har et godt forhold til alle brugere i skoven.
Viggo Vermehren
Møde med en flok ryttere på Roustvej i mørke – flere uden baglys og i spredt flok.
Vigtigt at køre med lys og i samlet flok.
Sigurd Klemmensen
Møde med kommunen (borgermøde) omkring anvendelse af området ved Nysø. Cykelsti på Roustvej blev
nævnt flere gange, selvom det ikke var mødets tema.
Der er ønsker om sauna og badebro specielt til vinterbadning.
Nysø er beliggende i fredskov, så det kan være svært at lave faste faciliteter.
Der var et sagligt møde med mange ideer.
Henrik Schmidt
Fortæller om ungdomsarbejdet inden for MTB talentudvikling.
”Talent på tværs” er et forstadie til landsholdsamlinger. De mødes ca. 1 gang i måneden til træninger.
Varde Cykelklub har 4 ryttere med til samlingerne.
Søren Ingstrup
Skal der være specialuddannede vagter til landevejs løbene?
Krav er størst til licensløb – motionsløb er ikke så store krav.
Til vores egne løb er der ikke store krav.
Klubben ser gerne, at der er nogen, der tager uddannelsen.
Eigil Knudsen
Førstehjælpskursus – giver også adgang til at blive hjerteløber.
Cykel for sagen – Samarbejde med Varde kommune omkring borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet.
Der kommer et opslag omkring cykeltøj til at hjælpe dem i gang med cykling.
Der afsluttes med brød, kaffe og god stemning….
Referent
Kaj Pedersen

