
Generalforsamling CC 95 Herfølge 
 

Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne 
Tilstede: 50 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 og gjort kort rede for mail fra Kim Lindqvist.  
Kim Lindqvist havde per mail gjort opmærksom på at generalforsamlingen i henhold til de  
offentliggjorte vedtægter skal afholdes i Februar. Det er således ikke i tråd med vedtægterne at 
holde generalforsamlingen i januar. Alle var dog enige om, at det var i orden at afholde 
generalforsamlingen i januar alligevel, og at vedtægterne herefter skal rettes til, så der kommer til at 
stå, at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af februar.  

 
Generelt fint vejr og mange fremmødte også i vintersæsonen. Pæn tilgang af nye medlemmer.  

Tak til bestyrelsen som har ydet det de kan, når de kunne. 
Tak til onsdagsholdet, der yder en stor og praktisk indsats for klubben! 

Tak til sponsorer, der blandt andet har gjort det muligt at købe en cykeltrailer.  
Juni/juli fantastisk sommer. Slutningen af Juni mistede vi desværre Ebbe efter en rutine operation. 
Der blev afholdt 1 minuts stilhed for at mindes Ebbe. 
Vi er ved at vokse ud af klubhuset. Vi er blevet flere og det kniber med pladsen. Vi arbejder på en 
løsning på dette problem. Klubhuset er ejet af kommunen, så de skal inddrages i dette.  
Holdstruktur har igen i 2014 være et emne. Torsten fremlægger oplæg omkring dette senere i 
programmet. 
Beretning godkendt! 

 
4. Kasseren fremlægger revideret regnskab for 2014 samt budget for 2015 

 
Hjemmeside projektet er nu afsluttet, og klubmodulet er nu fuldt integreret, hvilket letter, 
indbetaling af kontingent og bogføring meget.  
Vi medlemmer får en del for vores kontingent: 

- tilskud til løb (primært til lokale løb) 
- tilskud til julefrokost 



- tilskud til tøj som nyt medlem. Dette tilskud er dog midlertidigt suspenderet, så nye medlemmer 
nu skal betale fuld pris for første sæt tøj. 
- gratis kaffe 

- mad til generalforsamlingen 
Julefrokosten blev meldt ud rimeligt sent - vi vil prøve at gøre det tidligere næste år! 

Vi har modtaget flere sponsorater i år end forventet. Vi har bl.a. investeret i en cykeltrailer, hvortil 
Spar Nord har bidraget med kr. 15.000. 

Nye hjemmeside og integrering af klubmodul var en stor post i 2014. Dette vil blive langt mindre i 
2015. 

Spar Nord er stor sponsor - hvorfor bruges de ikke som bank? Vi har kontaktet Spar Nord herom, 
men de er ikke vendt tilbage. 

Formanden supplerede med en kommentar om, hvor vigtigt det er at få sponsorater - alle kan hjælpe 
til med dette.  

Morten Philipsen roste regnskabet - med opbakning fra flere medlemmer. 
1/2 kontingent for ægtefælle, synes Tanja næsten er for flot  - det er reelt en god forretning! 

Der henvises i øvrigt til det udleverede regnskab. 
Regnskab enstemmigt godkendt. 

 
5. Orientering fra udvalg 

 
Tine fortalte om de forskellige udvalg - som bl.a kan ses på hjemmesiden, hvor man også kan se, 
hvem der sidder i disse udvalg. 
Forretningsudvalget (Gorm,Tine, Torsten og Peter) har holdt diverse ad hoc møder mellem de faste 
bestyrelsesmøder. 
MTB udvalget (Gorm og Tine) fortalte lidt om deres arbejde, og de forskellige MTB løb, som nogle 
af klubbens medlemmer har deltaget i. Facebook er blevet brugt til annoncering af disse løb samt til 
annoncering af MTB træning.  

Sponsorudvalget (Gorm, "Møffe", Per Nybroe). Gorm fortalte om udvalgets arbejde. 
Klubhusudvalget. Per "El" fortalte om deres arbejde med at vedlige holde klubhuset og de 
omkringliggende arealer mm. De gør et stort stykke arbejde og  fik flot opbakning fra 
medlemmerne. 

Løbsudvalg: (Søren/Jesper/Peter). Jesper fortalte om muligheder fx tidskørsel, orienteringsløb og 
intervaltræning. Der var opbakning til initiativer f.eks. klubmesterskaber evt med handikap på en 
tidligere opnået tid, så alle stilles lige. 
Evt. et løb i forbindelse med 20 års jubilæum. 

 



Festudvalg: Julefrokosten var en succes og skal gentages. Der blev også talt om at holde en 
sommerfest/20 års jubilæumsfest. Tanja og Charlotte talte varmt for dette, og der oprettes et 
festudvalg. 

 
6. Behandling af indkomne forslag: 

Ingen 
 

7. Fastsættelse af kontingent 
Ingen ændringer. Kontingentet blev sat op sidste år. 

 
8. Valg til bestyrelsen: 

På valg er: 
- Torsten Birk Nielsen (kasserer - modtager genvalg) 

- Per "El" Jensen (modtager genvalg) 
- Per Nybroe (modtager ikke genvalg) 

- Ralf Thomsen (modtager ikke genvalg) 
- Søren Thomsen (modtager ikke genvalg) 

Bestyrelsen foreslog Rene Winther og Christian Dam, som nye bestyrelsesmedlemmer. De 
accepterede og blev valgt ind i bestyrelsen. Kenneth Overbye ønskede også at stille op, og han blev 
også valgt ind. 
Formanden redegjorde kort for bestyrelsesarbejdet: 4-5 bestyrelsesmøder om året, fastlæggelse af 
generalforsamling, forretningsudvalgsmøder og ad hoc arbejde pr mail.  Alle medlemmer opfordres 
i øvrigt til at komme med indlæg/forslag pr mail eller telefon.  

I henhold til vedtægterne skal der vælges 2 suppleanter hvert år.  
Johnny og Jesper Mott var suppleanter i 2014 og blev genvalgt for endnu en periode.  

Det blev diskuteret om suppleanter skulle afskaffes og om vedtægterne eventuelt skal ændres til 
næste år. 

 
9. Valg af revisor: 

Mogens Fruergaard blev valgt. 
 

10. Eventuelt 
 

Cykeltøj 



Tine fortalte kort om CC95 cykeltøj. Næste deadline for bestilling er den 25/2. Der afholdes tøj-
prøve-dag den 15/2, hvor der også slås katten af tønden på cykel. Company Sport har forbedret 
kvaliteten af tøjet og prisen er den samme som i 2014. Tine sender snart et nyhedsbrev ud herom. 

 
Kontingent betaling 

Torsten informerede om at kontingent automatisk bliver trukket, hvis man har tilmeldt dankort 
betaling via hjemmesiden. Man vil blive underrettet per mail om at pengene er trukket. Hvis man 
ikke er tilmeldt, kan man overfører penge via bankoverførsel - og i nødstilfælde betale kontant til 
Torsten. 

 
Holdstruktur 

Torsten gennem gik historik og nyt oplæg til holdstruktur. Dette er et arbejder, der arbejdes videre 
på. 

Der var mange kommentarer og forslag: 

• En gang om måned kører hold 4 med nye medlemmer.  

• Det er et fælles ansvar at alle kommer med hjem. 

• Mogens skrives på som kaptajn på hold 3. 

• Martin tilbød at lave pulstræning (annonceres på facebook). 

• Det er god kørestil at køre på cykelstien, når en sådan forefindes. 

• Torsten indkalder til møde om holdstruktur i april. 
 
Film om året der gik 

Gorm havde lavet en film om året der gik. Super gode billeder fra året der gik med tekster, der 
passede. Sluttede af med filmklip om fyr, der kører op af et bjerg på MTB og slår kolbøtter over 
hegn.  
 

Sikkerhedspolitik 
Vi mangler en politik for uheld. Hvad gør vi, når en af vores medlemmer kommer ud for et uheld 
under en tur i klub regi? 
Der kom mange kommentarer til dette emne, og vi skal have udarbejdet en politik på dette område: 

• Kontakt ægtefælle 

• Kontakt 112 og få en lægefaglig vurdering 

• Førstehjælpskursus til medlemmer / kaptajner 

• Søren har erfaring på dette område og vil gerne hjælpe os med at lave et regelsæt / en politik 
på dette område. 

• John Verner tilbød at han gerne ville afholde nogle førstehjælpskurser, da han har undervist 
i det i 25 år, og sandsynligvis kan låne udstyr af sin arbejdsgiver. 



• Anders foreslog at vi tilmeldte os gratis hjertestarter kursus (årlig tilbagevendende 
begivenhed i Køge hallen) 

 
Thor meddelte, at han ikke modtager mail fra klubben. Gorm sagde, at han skal tage kontakt til hans 
internet udbyder. Gorm og Thor taler sammen senere og forsøger at løse problemet.  
Anders - har været medlem siden 1995 og formand i 10 år. Han sidder som kasserer i 
Herfølgehallen. Ny byplan for Herfølge herunder Kultur og idrætsliv er på trapperne. Der afholdes 
workshop herom sidst i februar. Her skal vi deltage og gøre opmærksomme på os selv. Måske vi ad 
den vej kan få adgang til større og bedre klubfaciliteter.  
Herfølge Hallen er en selvejende institution og den 12/3 2015 er der jubilæumsfest. 

Formanden så gerne Anders som ekstern konsulent til bestyrelsen. Anders vil gerne være ad hoc 
konsulent, men har ellers rigeligt at se til.  

Tanja og Charlotte kom med forslag om sommerfest evt tæt på 31/8, da det er den dag klubben har 
jubilæum evt sammen med løb. Tanja og Charlotte blev valgt ind i festudvalget.  

Anette mente at vedtægterne burde ændres så formanden kun har en stemme. Peter sagde at han 
som formand havde valgt ikke at benytte sig af, at han som formand har 2 stemmer i h t 
vedtægterne. Peter mente dog ikke at vedtægterne skulle ændres, da en ny formand måske ønskede 
at gøre brug af de 2 stemmer. Vedtægterne ændres derfor ikke. 

Søren - fremsatte forslag om udlandstur. Pt er der ingen planer om en sådan tur, men er der nogen 
der har ideer, så kom endelig frem med dem. 

 
Formanden uddelte vin til afgående bestyrelsesmedlemmer, Søren Thomsen, Per Nybroe, og Ralf 
Thomsen. Også Leo fik en flaske. 
Per "El" delte vin ud til medlemmer, der har haft en runde fødselsdage. 

 
Afsluttende ord fra formanden. 

 
TJ 29-01-15 


