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Generalforsamling i CC95 Herfølge 

 

Mandag, den 10. februar 2020, kl. 19:00 i Herfølgehallen 

 

Tilstede: 48 medlemmer inkl. bestyrelse 

 

1. Valg af dirigent 

Leo Støchkel blev valgt 

 

2. Formandens beretning 

 

Når vi ser tilbage på året 2019 i CC95, må man sige, at noget af det, der fyldte mest, var aftalen 

med en række sponsorer, der gjorde det muligt for klubben at kunne gå tilbyde et sæt cykeltøj til 

medlemmerne til en særdeles lav pris. Stor tak til sponsorerne for jeres bidrag. Jeg finder det på sin 

plads at nævne sponsorerne her: JA Plader A/S - Hansgaard VVS - Sparekassen Kronjylland – 

Stacy’s Diner – K.S. Smede og Montage - AVS Vejsikring A/S – Hm Rustfri Design ApS. 

Uden jeres velvilje og penge havde det ikke kunnet lade sig gøre. Så var vi så heldige, at René fra 

bestyrelsen i denne periode ikke var arbejdsramt og kunne lægge mange timer i arbejdet omkring 

tøjet. Også tak til Bent Sommer for assistancen. Når der bliver brugt megen tid på en sag, så er det 

utrolig dejligt, at udkommet af sagen bliver så godt som i dette tilfælde. Designet af tøjet blev godt, 

og kvaliteten er rigtig god. Vi kan derfor kun sige, at vi er rigtig tilfredse med at have skiftet 

tøjleverandør til Tom Breschel. Det gør også det hele lidt nemmere, når tøjleverandøren bor i byen. 

Det eneste, vi kunne ønske os var, at Tom får en god hjemmeside op at køre på et tidspunkt.   
   
Vi er nu 174 medlemmer i CC95 - fin fremgang i 2019. 

 

Lidt om holdende på træningsdage: 

 

Hold 1: 

Mit indtryk er, det fungerer godt. I kører med varierende kaptajner, og I kører bestemt ikke 

langsommere end før. I har så jeres lørdagsture, som ligger udenfor de officielle træningsdage, men 

det ser jeg ikke noget problem i. 

 

Hold 2: 

Stor succes i 2019. Langt flere ryttere på holdet end tidligere, og en del nye medlemmer har virkelig 

givet hold 2 et boost. Også farten er gået i vejret på dette hold. Stor tak til Henrik, som har taget 

stafetten som kaptajn. 
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Hold 3: 

Har vel fungeret ok. Carsten og jeg selv med flere har fungeret som kaptajner. Vi har fået enkelte 

ned fra tidligere hold 2 og enkelte op fra hold 4. Der har været stabilt antal deltagere på hold 2 og 3. 

Det er godt. 

 

Hold 4: 

Har været en kæmpe succes, med mange deltagere på holdet. Vi skal huske på, at det var dette hold, 

der ikke fungerede året før. Stor ros til Tanja og Bent. I har virkelig lagt sjæl i at få dette hold til at 

fungere. Og så skal man jo ikke tage fejl. Det er ikke noget turisthold. Der bliver kørt med en fart på 

27-30 km/t. 

 

Hold 5: 

Det har så også betydet, at hold 5 har haft trange kår i år. Arne har vi set meget lidt til, og ofte  har 

der kun været 2-3 personer, der ønskede at køre på dette hold. Men der er klubmedlemmer, som 

ikke magter at køre i hold 4 tempo. De er så noget lost. Hvis ikke der melder sige en person, som vil 

være kaptajn for dette hold, som kører 23-26 km/t, så må holdet lukke ned. Det er der jo nok nogen, 

der vil være kede af. Så der efterlyses en person, der vil tage sig af klubbens ”hyggeligste hold”. 

 

Onsdagsholdet: 

Fungerer fint og har et stabilt, let stigende deltagerantal. 

 

Vi har gennem ”vinteren” altså om søndagen, haft den fornøjelse, at der har været langt bedre 

fremmøde end sidste vintersæson. Dejligt. 

 

Generelt for sæsonen 2019 må siges, at fremmødet har været højt, men vi er jo også blevet flere 

medlemme. Jeg tror på, at vi også er blevet lidt bedre til at tage imod nye medlemmer. Vi har 

faktisk også i årets løb fået lavet en velkomstfolder til nye medlemmer. Tak til Carsten for den. 

Jeg håber, at holdene i 2020 vil være ligeså velfungerende som i sidste sæson. 

 

Der har i sidste sæson, heldigvis kun været få styrt, og mig bekendt ikke nogen alvorlige skader. 

Dette må meget gerne fortsætte i 2020.   

 

Vi satser på, ligesom i sidste sæson at indbyde til holdkaptajn møde i løbet af marts. 

 

Lidt omkring vores aktiviteter i CC95 hen over året.  

 

Vi har holdt ’ÅBENT HUS’. En aktivitet, hvor det ”summer” ekstra omkring klubhuset, og det 

giver trods alt også nogle nye medlemmer. Vi har haft klubdag. Der har også været de sædvanlige 

OVERGANGSLØB, som ikke adskiller sig specielt fra alm. søndage, men som afsluttes med lidt 

mad i klubhuset.  

Julefrokosten måtte aflyses pga. for få tilmeldte. Jeg tror, at Julefrokosten i det format, vi har kørt 

hidtil, er dødsdømt.  



3 

 

Vi har haft et foredrag af Peter Møller ”fra kræftsyg til ekstremidræt”. Faktisk en interessant aften, 

men vi kun 18-20 medlemmer mødte op. 

Vi har forsøgt med en VINAFTEN, men den ”faldt” også pga. for få tilmeldte.  

Vi forsøgte faktisk også med noget førstehjælpskursus, hvor der var forhåndstilmeldte, men da det 

blev alvor, måtte vi også aflyse dette. Så ikke mange aktiviteter, slet ikke hen over vinterhalvåret.  

 

Så er det, jeg spørger: HVAD SKAL VI SÅ? Og her forventer jeg altså, at forsamlingen kommer på 

banen med nogle input til bestyrelsen. Vi er en klub, hvor vores træning foregår i mange grupper. 

Det kan nemt betyde, at der ligesom bliver nogle ”klubber” i klubben. Jeg og bestyrelsen tror på, at 

det også er vigtigt for CC95, at nogle aktiviteter/arrm. rækker på tværs af disse grupper og favner 

hele foreningen. Hvad er jeres tanker omkring dette? 

 

Så har jeg lidt ”diverse”, som jeg vil nævne. Husk vi har vores CC95 cykeltrailer, hvis der er nogen, 

der skal ”på tur”. 

 

SAMKØRSEL: Køge har trukket sig, og jeg har ikke hørt fra Ølsemagle. Så det er nok p.t. dødt. 

 

Vi har i årets løb fået udskiftet træmoduler på klubhuset, og ”onsdagsholdet” brugte en dag på at 

male. Tak for det. Vi skal også takke ”onsdagsholdet” for praktisk hjælp ifm. ”åbent hus - klubdag - 

2 x overgangsløb”. Det er dejligt, at vi i klubben har frivillige, som ganske vist har tid, men især 

vilje og energi til at hjælpe, så klubben sparer penge og bare fungerer. Stor tak for det. 

 

Ud for klubhuset sker der noget i øjeblikket. Vi får petanque baner og sikkert også nogle crossfit 

redskaber som naboer. Men det skulle ikke gribe ind i ”driften” af vores hus og aktiviteter. 

 

Vi er blevet udmeldt af DCU, men er stadig medlem hos DGI. 

 

Så har jeg egentligt ikke mere men vil til slut nævne, at vi her i 2020 har 25-års jubilæum. Hvad vi 

tænker i den anledning, kommer der et lille indlæg om senere, hvor vi også beder om jeres 

tilkendegivelser. 

 

Til sidst vil jeg takke bestyrelsesmedlemerne for jeres indsats i året og jeres aktive og positive 

indspark på bestyrelsesmøderne. 

   
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2019 samt budget for 2020 

Regnskab blev gennemgået. Se udleverede regnskab. 

Regnskabet er godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag: 

Der er ikke kommet noget fra medlemmerne.  



4 

 

 

 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Kontingent uforandret 

 

6. Valg af bestyrelse 

Følgende er på valg: 

Formand Pet T. Jensen (Modtager genvalg) 

Best. medlem Hans Jørgen Knudsen (Modtager genvalg) 

Best. medlem Rene Walter (Modtager ikke genvalg) 

Best. medlem Carsten Rasmussen (Modtager ikke genvalg) 

Suppleant Jytte Arnel (Modtager ikke genvalg) 

Suppleant Bent Sommer (Modtager genvalg) 

 

Samlet ny bestyrelse er herefter: 

Per T Jensen, genvælges som formand 

Jesper Mott, kasserer 

Per ´El´ Jensen, bestyrelsesmedlem 

Martin Halby, bestyrelsesmedlem 

Hans Jørgen Knudsen, genvælges som bestyrelsesmedlem 

Bent Sommer vælges som nyt bestyrelsesmedlem 

Henrik Kunnerup vælges som nyt bestyrelsesmedlem 

Tine Nygaard Gylling vælges som ny suppleant 

Torben Lehn vælges som ny suppleant 

 

7. Valg af revisor 

Mogens Fruergaard er valgt som revisor 

 

8. Eventuelt: 

Carsten Rasmussen orienterede om klubbens forestående 25 års jubilæum lørdag den 5. sept. 

Dagen kunne forløbe på følgende måde: Cykelaktivitet for medlemmer med familie/venner om 

formiddagen, senere fællesspisning med underholdning og mad udefra. 

Der blev foreslået et ´åbent´ arrangement om formiddagen som ovenstående, evt. med deltagelse af 

motionister fra andre klubber. Senere på dagen et lukket arrangement kun for klubbens medlemmer. 
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Det medtages i den videre planlægning. 

Tilmelding til dagen på CC95 hjemmeside inden udgangen af maj. Der forventes tilslutning fra min. 

75 personer. 

Med baggrund i formandens beretning om dalende tilslutning til klubbens arrangementer kom der 

følgende forslag fra de fremmødte medlemmer: 

 

1. Vinteraktivitet: Indstilling af cykel (Bikefit), reparation og justering af cyklen, skift af 

slanger. 

2. Cykelaktivitet: Fællestræning, klubmesterskab, stjerneløb 

3. Julefrokosten ændres til en Påske-, eller Pinsefrokost – evt. kombineret med bowling. 

4. Der blev foreslået nedsættelse af et ´event´ udvalg, uden om bestyrelsen til promovering af 

diverse aktiviteter i klubben.                                                                                          

Følgende gav tilsagn om deltagelse i udvalget: Tanja Siiger, Mona Munch, Per Michael 

Nielsen, Ralf Thomsen, Kate Terese Knudsen. 

 

Bent Sommer orienterede om cykeltøj der ikke var afhentet, det kan hentes hos Breschel Sport, 

Islandsvej 5, 4681 Herfølge 

 

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, for deres arbejde i 

bestyrelsen. 

 

 

 

 

Referant:  

Hans Jørgen Knudsen 


