Generalforsamling CC95 – Herfølge
Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON

Referat
Formanden bød alle velkommen.
Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt.
Under forårets til Stokkebjerg måtte Per Nybroe indkasserer et grimt styrt, med både ambulance,
hospitalsindlæggelse og et træningsprogram til følge. Og fra skuffen med div. styrt dukker også
navne som Chris og Ivan op.
Der har også været kørt rigtig mange gode ture, her kunne man bla. nævne Køge-Tours 195, men
især årets Bornholm Rundt tur var lidt ud over det sædvanlige, den danske sommer og Bornholm
viste sig fra deres smukkeste sider, og sidst skal lige tilføjes at klubbens udsendte formåede at
tørlægge færgen for Bornholmer-færgeøl på vej hjem til Køge.
Vi desværre også måtte sige farvel til en af vore venner i klubben, og det var med sorg vi måtte se
Per ”elastik” tabe kampen til kræften, en af de første træningsaftner efter Per’s død kørte vi på hans
ønske og i hans ånd en tur ned til den lille skovsø nær Villa Galina og drak gravøl med mindet om
Per i vore tanker. Hvil i fred.
Generalforsamlingen holdt 1 minuts stilhed i mindet om Per.
I vintermånederne har der som noget nyt været afholdt ”klub-aftner” med et flot fremmøde og
emnerne har bla. været mekanikker-aftener med både MTB og Racer, der var også en ”prøve-aften”
ifb.med det nye tøj og tøjdesign. Der er også blevet snakket om hold- og kørestruktuk og upcoming
er der en aften i vinens tegn.
På den økonomiske scene har der også været spænding. Vor kasserer gennem flere år valgte at
forlade os til fordel for en anden mand! Men heldigvis sprang Torsten Nielsen til og har være en
kæmpe hjælp og trækhest på området, der viste sig ikke at være helt uden problemer ved puldslige
kassererskift, det kræver på det nærmste en lokalaftale med både vorherre hamselv og sært
indflydelsesrige personer i Fensmark at få adgang til en klubkonto som vores . og derfor er det også
med rette at han også er blevet valgt ind som klubbens nye kasserer.
På sponsorsiden har vi fået tilsagn fra hhv. HM-Rustfri, OMRON og så er SuperBrugsen i Hårlev
kommet til i kategorien nye sponsorer, men vi ser gerne at flere kommer til, og bare rolig, som altid
har vores faste lev. af ”slanger” indviliget i at fortsætte.
Vi opfordrer alle til at komme med ideer og forslag til hvad sponsorpengene kan bruges til
Vores klubdragter har også været en tur i maskinen, og det er der kommet en helt ny og re-designet
kollektion i farven sort m. rød/hvid kontrast ud af, en superflot serie som alle klubbens medlemmer
opfordres til at investere i.
Vi har også valgt, af flere årsager, ikke at køre med sponsorer på tøjet fremover. En af disse er at
slipper for at skulle investerer i nye dragter når et sponsorat udløber ved årets udgang.
Der vil i stedet blive lavet en sponsor/skilte-væg ved el. på klubhuset.

Vi har i år som noget nyt også valgt at indføre ”Årets Kammerat” en person som afspejler alt det
positive vi som medlemmer af klubben gør for hinanden og dermed skaber den ånd der skal til.
Da begrebet er helt helt nyt her i klubben, har bestyrelsen valgt denne første gang at udpege 2
personer, fremover vil det være medlemmerne der vælger den ene person der skal profilerer ”Årets
Kammerat”
Derudover har bestyrelsen valgt en ”Årenes Kammerat”
”Årets Kammerat” 2013 i CC95 er: Bjarne ”Post” Jensen
”Årenes Kammerat” i CC95 er: Per ”el” Jensen
Der skal også lyde en stor og velmenende tak til de af jer der har lagt et stykke arbejde i at få
klubben og de ting der måtte følge til at fungerer. Tak for det.
Bestyrelsesarbejdet har i det forgangne år har handlet meget om hvad vi kan gøre bedre.
Det har affødt en hel del møder vedr. info-struktur herunder vores hjemmeside, mail-kultur og
kommunikation i det hele taget, for her halter det noget, men der øremærkes et beløb til dette så vi
kan få rettet op på problemet.
Et andet emne der har opfyldt megen tid har været den såkaldte ”brokke-kultur” og at komme den til
livs så der på alle måder bliver et positivt milijø vi har i og omkring klubben.
En af de løsninger der er tænkt i, er at der skal mere struktur og styring alle vore hold, så det bliver
en positiv oplevelse for alle at køre i CC95.
Derfor har bestyrelsen det ønske at vi sende 2-5 mand afsted på DCU-kaptajnkursus.
Endnu et område vi har drøftet meget er den meget stigende gennemsnitsalder, den skal der gøres
noget ved meget snart, i af nye yngre medlemmer, også her modtager vi gerne ideer, forslag el. evt.
hjælp til løsning af problemet.
Herefter var der spørgsmål til formandens beretning. Spørgsmålene var primært vedr. vores
hjemmeside el. mangel på samme, da den som bekendt har ligget stille hen i den forgangne sæson.
Det blev vedtaget at der øremærkes et beløb til hurtigst muligt at få løst problemerne med vores
hjemmeside.
Nogle få stillede spørgsmål ved nødvendigheden i at sende folk af sted på DCU-Kaptajnskursus.
Da det dog vil tilgodekomme og bidrage til at alle, det være sig både nye som eksisterende
medlemmer, skal have en positiv oplevelse ved at cykle eller bare komme og være en del af
klubben, ser bestyrelsen det som en nødvendighed at sende folk på kursus og at der sættes et
beløb af til dette. Dette var der forståelse for og blev derfor vedtaget.
Torsten fremlagde revideret regnskab for 2012 samt budget for 2013 (se evt. bilag vedr. regnskab
og budget).
Hertil var der vanligt en del spørgsmål bla. til at få hængt medlems-/kontigentlister op i Klubhuset,
Der blev også spurgt til om det var muligt at betale kontigent via PBS. Da dette vil være for dyrt at
køre for en klub i vores størrelse ser vi det ikke som en mulighed, men det er gjort muligt at betale
via netbank samt efterfølgende at registrere sig via klubbens hjemmeside. Undtagelses vis kan der
betales kontant ved kasseren efter endt dagsorden.
Et spørgsmål gik på at man skulle indregne omkostninger til at køre hjemmesiden i budgettet.
Et andet gik på om man skulle prioriterer hjemmeside el. kursus.
Dette blev dog henlagt til at kunne drøftes på en klubaften.
Der blev vedtaget et revideret budget hvor der er sat hhv. kr.5000,- af til hjemmeside og ligeledes
kr.5000,- til kurser.
Det skal tilføjes at sponsoraterne er tilgået kulbben sent, og er en meget variabel post, så de er ikke
med i budgettet for 2013.

Af indkomne forslag var der kun de fra bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer vedr.
sammensætningen af bestyrelsen, samt valg til suppleantposter (se bilag om vedtægtsændringer)
Der var også et forslag om afholdelse af et ”sommermøde” som skal være mere formælt, a’ la
generalforsamlingen, dette vil være rigtigt godt for nye medlemmer, og vil desuden gå i tråd med de
fokusområder der skal tages fat på.
Alle forslag blev vedtaget.
Sidste forslag var vedr. Motionslicens-/medlemskort, skal man tilbyde dette til klubbens
medlemmer?
Da det pt. kun fungerer som et fordelskort, vil der blive tale om at det enten er samtlige medlemmer
el. ingen der skal have dette kort, da en individuel løsning vil kræve for meget administration.
Forslaget blev nedstemt med 24 vs.12
Det blev dog vedtaget at vi tager emnet op hvis det bliver aktuelt.
Vedr. fastsættelse af kontigent for 2013, var der fra kasserer og bestyrelse et ønske om at hæve
beløbet fra kr.240,- til kr.270,- med begrundelse i det alm. stigende pris index og normal inflation.
Forslaget blev vedtaget.
Der blev afholdt valgt til bestyrelsen, alle poster på valg blev besat, og er som følger:
Torsten B. Nielsen – Kasserer
Per ”El” Jensen – best. medl.
Per Nybroe – best. medl.
Ole Truelsen – best. medl.
Ralf Thomsen – best. medl.
Søren Thomsen – best. medl.
Der var ligeledes valg af suppleanter, begge poster blev besat, og er som følger:
Ole Phil – suppl.
Jesper Andersen – suppl.
Så var der valg af revisor, posten blev besat og er:
Leo Støckel – revisor
Under evt. blev der nævnt at aktivitetskalenderen for 2013 er på trapperne med div. arrangementer.
Træningstiderne blev også lige nævnt.
Kim L. tilføjede at der også køres på lørdage kl.14 fra Klubhuset.
Slutteligt under evt. læste Per ”El” på opfordring af tidl. kasserer Tina Povlsen et brev op.
Tina takkede for de mange dejlige oplevelser hun har haft med CC95, igennem de år hun har været
i klubben, hun beklagede også den måde hvorpå hendes virke som kasserer og dermed
samarbejdet med klubbens bestyrelse. Tina sluttede brevet med at ønske alt held og lykke fremover
for klubben og alle dens medlemmer.

Fra bestyrelsen ønsker vi også Tina alt held og lykke på hendes videre færd.
Formanden sluttede med at takke for god ro og orden. Og et ønske om at gense alle på cyklerne
når vi indtager såvel de danske veje og skove.
GOD VIND!

