Generalforsamling CC 95 Herfølge
Dato: Mandag 6/2 2017 KL 19:30 i Herfølge Hallerne
Tilstede: 54 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse
1. Valg af dirigent
Leo Støchkel (revisor) blev valgt
2. Valg af referent
Tine Jensen blev valgt
3. Formandens beretning
Formanden bød velkommen til alle.
Året startede med Peter som formand. Han trak sig dog da han flyttede kommune, så Gorm blev
valgt som formand. Vi måtte dog igennem 2 ekstraordinære GF. Vi har derfor valgt at ændre
vedtægterne for at undgå dette bureaukrati igen. Vi har i dag 177 betalende medlemmer – en pæn og
positiv fremgang. Godt fremmøde i dag – 54 medlemmer. Flot åbent hus med mange nye
fremmødte. Feedback: nye medlemmer havde svært ved at finde ud af hvem der var fra CC95 og
hvem de skulle henvende sig til. Vi fik en 10-20 medlemmer ved dette event.
Vi vidste flaget ved Bornfondo på Bornholm. Mange seje bakker og god tilslutning af CC95. VM
stafetten – vi var tilstede med et 2-3 hold i Rudersdal.
Tilskud til løb. Køge Tours og Sjælland på Tværs. God reklame for CC95.
Tøserunden – flot deltagelse fra vores kvindelige ryttere. Mandelige CC95 hjælpere ved
Tøserunden.
Klage – vi havde ikke kørt særlig pænt. Jo flere vi er, jo mere synlige bliver vi, jo mere
opmærksomme skal vi være på hvordan vi kører.
Løbstilskud forvaltes af løbsudvalget.
Klubaften – Kvinde kend din cykel – godt arrangement. Byd gerne ind med et emne til en
klubaften.
Julefrokost. Stor tilslutning. Egen sang blev kreeret.
Vi har nu endelig fået MobilePay.
Holdstruktur. Fra 4 til 5 hold. Det skal der stadig arbejdes med og vi mangler stadig kaptajner.
Vi har indgået et samarbejde med DGI: mulighed for uddannelse af kaptajner, trænere, etc.
Vi skal følge med tiden – DGI udbyder ”klubudvikling” kursus, som vi har sagt ja tak til.
Vi har meldt os ud af DCU. Vi har set på hvad vi har fået ud af DCU og har ikke rigtig kunnet se at
vi har fået noget.
Frivillighed i klubben vil blive bragt op til diskussion senere i aften.
Torsten trækker sig som kasserer. Han har været en kæmpe ressource i de 5 år, hvor han har været
kasserer.
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DGI konsulent gav os ros for at være en veldrevet klub.
Ralf stillede et spørgsmål: Hvorfor har vi meldt os ud af DCU. Hvad er den egentlige årsag til at vi
har meldt os ud.
Torsten svarede: Medlemskab af DCU kost kr. 1000 om året. Primært retter sig mod Licensryttere
og vi føler ikke at vi som motionsklub har fået noget ud af at være medlem af DCU. Vi har fundet at
DGI har meget mere at tilbyde os som klub. DGI henvender sig til bredden.
Beretning godkendt!
4. Kasseren fremlægger revideret regnskab for 2016 samt budget for 2017
Regnskab blev gennemgået. Se udleverede regnskab.
Kommentarer til budget – et forsigtigt budget. HM har allerede givet kr. 10.000 i sponsorat, som
ikke er nået at komme med i budgettet.
Kurser: Kaptajnskurser, førstehjælpskursus og kompentenceudviklingskursus er der sat penge af til.
Spørgsmål: Hvorfor er der ikke sat penge af til at hjælpe til ved tøserunden. Svar: Vi vil gerne
hjælpe, hvis vi bliver spurgt af arrangørerne.
Hvordan udvælges dem der skal deltage i førstehjælpskursus. Der er plads til ca. 25 personer. Der
vil primært blive givet plads til kaptajner.
Udgifterne er steget til det dobbelte – det er voldsomt. Klubben vokser, og det gør udgifterne også.
Vi skal måske have nye klublokaler. Vi har fået flere medlemmer = flere kurser / aktiviteter.
Klubhuset – er det ved at blive for lille til antallet af medlemmer? Herfølge Hallen har planer om at
opføre endnu en hal, som muligvis skal lige, hvor vort klubhus ligger p.t. Det kommer dog ikke til
at ske lige nu, da kommunen ikke vil bevillige penge til den nye hal. Muligheder for klubhus
fremadrettet – fokus på dette så vi ikke risikerer at komme til at blive ringere stillet end vi er nu.
Sørge for at vi har en god fod indenfor hos Herfølge Hallen, så der bliver plads til os, når den nye
hal engang kommer.
Vil skal ikke glemme at blinde tandem klubben også holder til i vores klubhus.
Kunne der gives tilskud til træd-til? Det bestemmer løbsudvalget. Man er velkommen til at melde
sig i et udvalg – man behøver ikke at sidde i bestyrelsen for at sidde i et udvalg.
Regnskabet er godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag:
Vedtægter er ændret – paragraf 8. Ændring: Hvis formanden går af i utide, kan bestyrelsen udpege
en ny formand indtil næste GF afholdes.
Mogens foreslog at det er paragraf 5, der ændres.
Martin. Bestyrelsen konstituerer sig selv inden for perioden.
Mogens. Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 personer. Det er lidt få personer i tilfælde af at en
person træder ud.
Paragraf 8 finpudses så bestyrelsen kan konstituere sig indtil først kommende GF, hvor f.eks.
formanden kan blive bekræftet og side endnu et år (max 2 år), således at formand og kasserer ikke
står på valg samme år.
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Gorm. Forslag til ændring af vedtægter trækkes tilbage, og et nyt mere klart forslag fremlægges ved
næste GF.
Vi ser frem til at modtage nye formuleringer til paragraf 5 og 8.
Forslag fra Morten Philipsen: Indkøb af et tørreskab. Pris kr. 3100. Allan Mortensen sponsorer
varmeskabet.
6. Fastsættelse af kontingent og gebyr for det kommende år
Uændret kontingent vedtaget
7. Valg af bestyrelse
Kassereren går af og Jesper Mott vælges som ny kasserer.
Kenneth Overbye modtager ikke genvalg
Per Jensen modtager genvalg
Rene Walter modtager genvalg
Carsten Rasmussen vælges ind i bestyrelsen
8. Valg af reviser
Leo er genvalgt.
9. Eventuelt:
Morten Philipsen – familien siger tak for den flotte krans ved Fummers begravelse
Det er som oftest onsdagsholdet, som står for rigtig mange af klubbens aktiviteter. Det kunne jo
også fordeles på flere hænder.
Peter ex-formand. Sammenligning med CC95 og den klub han nu kører I. CC95 kører rigtig pænt i
forhold til klubben i Stenløse. Klubhuset er guld værd. I Stenløse har de et klubhus hver anden
mandag i 2 timer.
Bent Sommer: Nøgler – har vi styr på det. Der er bestilt nøgler og en kodelås til porten.
Repræsentant fra onsdagsholdet: seddel med onsdagsholdets julefrokost – nogen havde overmalet
sedlen med ”fucking onsdagshold”.
Thor: Mange nye medlemmer. Navneskilt på sadlen eller hjelm – så man bedre kan følge med i,
hvad folk hedder.
Morten Phillipsen: Den lokale skiltemand laver navnemærkat.
Jørgen Stenkilde: Hjertestarter – søge om at opsætte en hjertestarter uden for – søges hos
Trygfonden. Bestyrelsen tager dette op.
Maling af klubhuset indvendigt. Vi har brug for frivillige.
Frivillighed i CC95. Tine præsenterede diskussionsoplæg til dette og medlemmerne diskuterede
dette i grupper.
Feedback fra frivillige inden for 14 dage. Tiden løb fra os, så dette tages op på næste
bestyrelsesmøde.
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