Generalforsamling 2018 fredag d. 26. januar 2018 kl. 19.00
Generalforsamling gennemføres efter følgende dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Benny Stillhoff (BS) formand byder velkommen og indstiller Per Andersen (PA) som dirigent. Per A
valgt med applaus.
PA overtager ordet og vi skal vælge referent. Allan Flaskjær tager denne post.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet iht. de 21 dage. Bjørn Kristiansen (BK) henstiller til at
indkaldelsen er dateret på hjemmesiden, så det er muligt at se, hvornår den er slået op.
Det bliver gjort for fremtiden.
Formandens beretning

Generelt
Igen i 2017 var HCS med frem og med en masse aktiviteter.
Vi lagde hård og brutalt ud med DGI MTB d. 17. april – havde to medaljeløb for børn henholdsvis d.
22. maj og d. 26. juni. Træningen efter dette var der ikke mindre end 8 børn der dukkede op og ville
prøve det at køre på cykel som en sportsgren.
Ellers afholdte vi DGI Holdmatch 30. maj, Skoda cup 6. juni, klubmesterskaber enkeltstart 22. juni og
linjeløb 22. august, Bikesportløbet d. 3. september. Odlo/Deuter provins MTB 15. oktober.
Men midt i al den aktivitet afholdte vi Gran Fondo 2017, to dage d. 12 & 13. august med ca. 1.000
deltager fra hele verden, Brasilien, Singapore, Tyskland, Frankrig, Sverige, Norge og flere andre
lande, i alt var 25 lande repræsenteret blandt de 1.000 deltager.
Med undtagelse af nogle få cykelhader har vi fået kæmpe ros for at kunne arrangere en sådan event.
Mere 200 hjælper og officials var i gang over de to – tre dage – for det meste af fredag gik med at
gøre klar. Og her skal vi være glade for at andre end HCS egne medlemmer kunne og ville hjælpe til.
Det var faktisk skuffende få af klubbens 250 medlemmer der valgte at hjælpe og igen var det
Tordenskjold soldater der trak det store læs, ud af de 200 hjælpere, var de 55 fra klubben! der sidde
nok en enkelt eller to her i aften som lige nu burde få røde øre….
Det er utroligt at en klub der gøre så meget for deres medlemmer til så lille et kontingent kan få så få
til at hjælpe!!!
Nogen vil måske spørge – ”Hvorfor holder vi så alle de arrangementer?” og svaret er ganske enkelt.
Ellers ville vi ikke kunne gøre så meget for medlemmerne som vi gør og klubben ville ikke være i
stand til at yde den støtte, især til vor unge talenter, som vi gør.
Jeg syntes godt vi kan tillade os at kalde os en rig klub, vi har det økonomisk væsentlig bedre end
mange af vore kollegaer i DCU-regi og har væsentlig bedre mulighed for at skabe et aktivt klubliv.

De investeringer som vi gør i vor talentmasse bærer frugt. Og her et udpluk af de resultater som
HCS’er har skabt i løbet af sæsonen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kristian Egholm; SM i U15 Linjeløb
Kristian Egholm og Emil Hansen; SM i U15 parløb
Tim Bengtsen; 2. ved DM i sprint på bane
Tony Ditlevsen; SM i H60 Cycle Cross
Lukas Kloppenborg; forsætter sin karrierer i UnoX Danish Junior team
Julius Novak, Emil Hansen og Gustav Lykkeberg er alle udtaget af DCU landstræner til en
bruttotrup til landevejslandsholdet.
Kristian Egholm; skal køre mini 6 dagsløb i næste uge.
Tim Bengtsen; har været med landsholdet på træningslejr vedr. sprint på bane i Schweitz.

Motion
Så sidder der måske et par stykker og tænker, men hvad med motionisterne?
Og dem bliver der også gjort en del for, men hvor vi har nogle ildsjæle i Mikkel, Kenneth og
forældrene til ungdommen til at drive aktivitetsniveauet, så kniber det noget blandt motionisterne,
hvis ikke Carsten, Henning og Svend Ole altid gik forrest så ville der ikke ske meget her, og alligevel
så kommer der på en god træningsaften mellem 70 – 100 til træning og det godt og det det man vil
så fantastisk. Dette er ABSOLUT ikke en kritik, det er fuld forståeligt.
Dog skal det nævnes at, en bus fuld af håbefulde motionister var på Hallandsåsen. Der er kørt den
årlige skærtorsdagstur og så skal vi ikke glemme at Skoda cuptrofæet igen i år og for tredje år i træk
er havnet i Holbæk Cykelsport.
Vi havde en rigtig dejlig hyggetur arrangeret af Lisbeth Buch, til Maglesø ifm. traktørstedet lukkede.
En busfuld var i Ballerup Super arena og kunne se Kristian Egholm helt suverænt vinde pointløb i
U15.
I 2018 vil der blive arrangeret flere klubarrangementer, fælles ture til motionsløb og andet, men I
skal huske at hvis I ikke selv melder jer på banen i er det svært få det op at stå bestyrelsen har ikke
selv kapaciteten til alt det vi gerne vil og har fundamentet for. Jeg ved dog at der kommer andre og
nye ideer på banen, så hold godt øje med Facebook og vor hjemmeside, der meget snart får nyt look
og bliver renset lidt ud.

Landevej/ungdom
Landevej og ungdom. Her er der aktivitet.
De starter tidligt ud med 3 træningslejre i marts måned. Først Sjælland distriktets store træningslejr
d.9-11 marts i Næstved, hvor alle sjællandske klubber er inviteret. Dernæst vores egen lille
træningslejr d.17-18 marts på Søholmskolen i Jystrup sammen med Ringsted. Allerede weekenden
efter, i påsken, drager vi for første gang i klubbens historie udenlands med drengene på træningslejr,
på Mallorca, det ser vi alle frem til. Når vi kommer hjem fra Mallorca, fortsætter sæsonen med løb
stort set hver weekend sommer igennem slutters der af med en weekend med løbe både lørdag og
søndag i Tønder/Bov. Jeg var selv med i år og der er en fornøjelse at hvordan unge som gamle
bakker hinanden op, heppe på hinanden og kan glæde sig på hinanden vegne
Vi har fået knyttet Tim Bendtsen som træner og det er med til at give de unge mod på at med hårdt
slid, så kommer der resultater. Igen det er sgu en fornøjelse at se de unge stille op i alt slags vejr og
sidde 2-2½ time på cyklen hver eneste tirsdag og torsdag året igennem. Jeg har selv være med på

ture her i den mørke tid hvor det har været koldt, tåget, regnfuldt men alligevel så dukker den hårde
kerne op træner igennem, er stolte af deres nye wattmåler, kan fortælle om deres pulszoner, er
nysgerrige og spørgende - de ved ikke jeg ikke ved noget om cykling og træning 😊
Jeg har nævnt det før, men gør det igen. Kenneth og Mikkel er de bærende kræfter her. Stor tak til
dem.

MTB/Cross
Vor MTB afdeling har haft deres helt egne udfordringer. Udover de både skal favne MTB og Cykel
Cross, så er der også et MTB Spor i Dragerup skoven som skulle etableres.
Her har et par af klubben medlemmer trukket et stort læs, Casper Saltoft og Lars Peter Jensen har
hårdt men retfærdigt styret etableringen igennem med Holbæk kommune som en trofast støtte, der
skulle ansøges i diverse naturnævnt, kystbevaringsnævn, der har være høringer og meget andet der
skulle tages hensyn til for kunne komme i gang.
Der ud over har der så været det hårde fysiske arbejde med at rive rødder, fjerne træer, grave ud og
dræne osv. Godt vi har nogle trofast sponsorer som Eiland Eletric og Ditlevsport, som altid stille med
hjælp og maskiner. Snart er der 5-6 km spor som bare kan tages i brug, og der har da også være en
lille tilgang i medlemmer der vil satse på MTB.
Denne tilgang skyldes ikke udelukkende at vi har fået et godt og lovligt spor, men også at Malte Birch
hver onsdag vinteren igennem har tekniktræning og at Jacob Nielsen, nu sammen med Mads Emil
Hansen har junior MTB træning sommeren igennem hvor børn helt ned til 5-6 år bliver kørt trætte
hver mandag kl. 17.
Senest har vi fået Simon Juhl som sikre at der altid er MTB træning hver tirsdag og torsdag året
igennem. Og det er prisværdigt, der har været sommeraftner hvor Simon har stået her ene mand,
men alligevel holder fast og har MTB træning året igennem.
Vi har heldigvis nogle ildsjæle i HCS hvis frivillige arbejde, 250 medlemmer kan nyde godt af.

Hvad venter der os i 2018?
Tja der venter masse af aktiviteter.
•
•
•
•
•
•
•

Vi har lige afholdt DM i Cykel Cross og fået stor ros af både DCU og Holbæk kommune.
Vi skal arrangere Youth tour sidst i april/først i maj sammen med Ringsted også et DCUarrangement
Vi skal arrangere 3. afdeling af DCU-cuppen d. 12. august – dette sammen med Svinninge
lokalråd
Vi skal igen i år til Hallandsåsen
Ungdommen skal som nævnt på træningslejr på Mallorca
Vi skal måske på Sturup raceway.
Der ud over er der alle de sædvanlige aktiviteter.
o DGI MTB cup
o Skoda cup
o DGI holdmatch
o Klubmesterskaber
o Medaljeløb
o Bikesportløb
o Odlo/deuter MTB

o

Osv. -osv.

Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget - Budget 2018

Lars Lucas (LL) starter med sin motivation for vedtægtsændringen;
”Tilføjelse af følgende i Paragraf 6:
Stk. 8. Kassereren skal i forbindelse med bestyrelsesmøder fremlægge udskrifter fra bank og regnskabssystem
til foreningens revisorer, som dokumenterer sammenhæng mellem indestående i bank og bogføringen.
Stk. 9. Mindst en af revisorerne skal ha netbank adgang og bør foretage rutinemæssige kontroller af
bevægelserne.
Stk. 10. Hvis dokumentation mangler, der opstår differencer eller øvrige uhensigtsmæssigheder skal formand
eller næstformand orienteres og kassereren må fremlægge betryggende dokumentation eller forklaring.
Stk. 11. Hvis dokumentation eller betryggende forklaringer ikke kan fremskaffes bør kassereren træde tilbage
omgående”

PA henstiller til at begrundelse og motivationer fremlægges under relevant punkt. LL får dog lov at
færdiggøre sin begrundelse/ motivation. LL det er kort og godt et ønske om et uvildig kig over
skulderen, for at alt foregår efter bogen.
Resultat for 2017 ser fint ud og god indtægt. Ole Andersen (OA) Sp. Til beholdningen af klubtøj er
meget stor. LL forklarer rabat ordningen mm, som skal tilgodese vores nuværende sponsorer så, så
mange som muligt er iført sidste nye udgave af klubtøj. Det er muligt at få indsigt i beholdningsliste
og detalje beregning for beløbet. Bestyrelsen har valgt at sponsere 1 sæt pr. ungdomsrytter, men
der sker styrt, hvor det så kræver ekstra sæt. Forsamlingen er vist enige.
LL. lagerbeholdningen er også valgt fordi dele af sortimentet kræver flere indkøb end der er
bestillinger til. Ex. Caps, strømper, ærmer mm. De bruges også som præmie gaver.
PA. Foreslår lagerliste, hvor man kan se mulige indkøb uden ventetid. LL forklarer at en fuldstændig
liste ikke forligger og det er urimeligt tidskrævende at føre en sådan. OA, spørger hvor den store
beholdning af tøj er placeret. Carsten Grønberg (CB) svarer at det ligger i klubhuset. OA er det nu
også en god løsning? CB og Hans Buch (HB), foreslår at Ole A overtager lagerliste opbevaring etc.. ?
Applaus og regnskab godkendt.
Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget - Budget 2018

Kontingent fastholdes på kr. 400,LL opfordre til at medlemmerne kommer med ideer til arrangementer mm.
BK. sp hvorfor så stort beløb til løb? LL: DM Cross 2018 + afholdelse af Youth Tour giver pæne beløb
og Bike Sport løb alene overskud på kr. 37.000,-

BS- beløbene er sat konservativt og overrasker helt sikkert positivt som alle andre tidligere år. DCU
vil meget gerne samarbejde med HCS omkring afholdelse af flere løb. Vi magter ikke flere løbLL vil afsætte større beløb til sociale arrangementer og klubture.
Der var lidt diskussion omkring at hverve flere medlemmer via kampagner. Det har ikke givet den
store gevinst og medlemstallet stiger alligevel helt naturligt. Vi er pt. 250 medlemmer.
Applaus og budget 2018 godkendt.
Behandling af indkomne forslag

PA, redegjorde for, at denne GF ikke er beslutningsdygtig, da vi ikke kan samle 2/3 af medlemmerne
170 stk. Alle vedtægtsændrings forslag kræver derfor en ekstra ordinær GF som afholdes tidligst 21
dage efter denne.
Der var dog forhåndstilkendegivelse af LL’s forslag.
Bestyrelsen indstillet til ændring i vedtægterne:
1) § 5, Stk. 2. Hovedbestyrelsen vil bestå af minimum 7 medlemmer: Ændres til: Hovedbestyrelsen vil bestå af
minimum 9 medlemmer:
§ 5 Stk. 3. Hovedbestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2- årig periode. 3 medlemmer er på valg i
lige år, 4 medlemmer er på valg i ulige år.: Ændres til: Hovedbestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en
2- årig periode. 4 medlemmer
er på valg i lige år, 5 medlemmer er på valg i ulige år
2) § 7. Generalforsamling. Andet afsnit Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af
januar måned. Ændres til: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

BS redegjorde for forslaget; Det bliver lettere at fordele opgaver og hvert enkelt medlem bliver ikke
overbebyrdet og slidt ned som nu. Vi kører stadig med højt aktivitets niveau og ambitionen skal
fastholdes. Årsagen til mere løs fastsættelse i GF dato, begrundes med bl.a Holdbold EM,
medlemmernes arbejdspres efter nytår og man har bedre overblik, hvis vi kommer lidt ind i nyt år.
LL. kasserer og revisorer kan ikke nå ordentlig gennemgang i januar måned.
BK.- sp. Er det ikke mere optimalt med arbejdende ”ad hoc udvalg” som kan hjælpe bestyrelsen.
BS, svar. Vi benytter allerede ad hoc udvalg, men mere smidigt med flere bestyrelses medlemmer/
arbejdende hænder…
BS. Fra 2018 skal vi leje os ind i sports byen. Vi har så ikke længere vores eget lokale og bliver
afhængig af mulige frie lokaler i S.B.
BS/ PA foreslog en proforma afstemning omkring forslagene for at indikere opbakning til forslagene.
Der var kun for til forslagene. Det giver ikke mening at tro på, at der vil komme 2/3 (170
medlemmer) til ekstra ordinær GF. Der skal dog indkaldes alligevel – mere end 21 dage fra d.d.
BK. procedurer skal følges, men det er muligt af give fuldmagt til bestyrelsen via link på hjemme
siden og det er i overensstemmelse med gældende vedtægter. Fuldmagt må ikke være anonym.

BS. Svar – bestyrelsen arbejder videre og vil orientere via hjemme siden.
Valg:

Valg til bestyrelse;
På valg for to år er;
Henning Hjelm Hansen (modtager genvalg) Kenneth Kierbyholm (modtager genvalg) - Valgt
Mikkel Hansen (modtager genvalg)
Benny Stillhoff Nielsen (modtager genvalg)
I fald bestyrelsens forslag nr. 1 godkendes vælges to nye bestyrelsesmedlemmer.
Et for en etårige periode
Et for en toårig periode
Valg af suppleant
På valg er;
Svend Ole Nielsen (modtager genvalg)
Sebastian Dines Schou (modtager genvalg)
Valg af revisor
På valg er;
Inge Dahlmann
Finn Højland
Valg af revisorsuppleant
På valg er;
Vagn Priesler
Bestyrelsen indstiller:
Lars Bang og Simon Juhl til at indtræde i bestyrelsen
og
Peter Hald som ny suppleant

Alle modtog genvalg incl. medlemmer til nye poster. (Naturligvis afhængig af udfaldet af Ekstra
ordinær GF i 2018)
Eventuelt;

Tim sp. Har vi mobil pay – BS ja
Per Frykmann- ønske til ny opdeling af grupper til ex. Klubmesterskab i gruppe. 1-4 i stedet for
aldersinddeling. Giver mange flere der vil deltage.
Henning Poulsen – ønske til, at nye medlemmer modtages af en ”boddy” / mentor, der følger nyt
medlem i en periode. Frederikssund CM anvender dette i praksis med god tilslutning. HP var dog
godt tilfreds med modtagelsen i klubben som tilflytter, men var overrasket over det høje niveau på
holdene ☺
Per A, redegjorde for Kaptajns rolle og gruppe inddelings interview med nye medlemmer, så de
kommer godt fra start.
Jan M, nyt medlem, roste klubben for den modtagelse han havde fået.

LL, lidt om vigtigheden for, at folk føler sig godt tilpas i klubben.
Bjørn Kr. sluttede med en stor tak til bestyrelsen for arbejdsindsatsen og de modtog stor ros fra alle i
lokalet. ApplausBS, motivation for hæder til medlemmer/ ildsjæle der har gjort en ekstra ordinær indsats i 2017,
Mogens With pokalen.
BS begrundelse:
Sidst men ikke mindst vil jeg nævne en person som har været med i klubben – jeg tror lige fra jeg gik
med ble? – selv mødte jeg denne mand første gang før jeg var medlem af HCS, det var på en tur
Århus/København, jeg var alene, anede ikke hvad jeg var gået ind til og efter Korsør havnede jeg i
gruppe bestående af 4-6 Holbæk rytter, manden her bød mig velkommen, fortalte at jeg lige skulle
tage mine føringer, at de ikke skulle være for lange, så jeg blev træt, at han nok skulle fortælle hvor
jeg skulle skifte osv. osv.
Det er også en person som er det hver gang vi skal bruge hjælper, det er ham I alle bør takke for
ruterne bliver tjekket før vore løb, at døren til klubhuset får skiftet ruden når den er gået i stykker
eller karmen bliver repareret når der har være ubudne de gæste. Niels eller tømrer Niels som vel er
navnet vi alle kender ham mest under – tak for din altid velvillige hjælp.
Vingaverog tak til;
Tony Ditlevsen, sponsor, stiller altid op med hjælp til arrangementer. Trailer, telt, rådgivning mm.
Jens Andersen, stor stor hæder for sponsor, stiller altid op med hjælp til arrangementer, bærende
spor bygger, har altid den maskine der skal bruges og løser tekniske opgaver.
Lars Peter Jensen, stor stor hæder for sponsor, stiller altid op med hjælp til arrangementer, bærende
spor bygger, primus motor for DM Cross mm.
Inge, med forplejning og meget andet hjælp.
Svend-Ole, Primus motor i et hav af projekter og arrangementer- tovholder på klub aktiviteter
Mads Emil, Stor MTB indsats for vores små ryttere – drenge og piger 5-10 årige. Har stor forståelse
og er et rigtig god forbillede for de mindste ryttere.
Simon Juhl, utrættelig med MTB træning for medlemmerne
Kenneth og Mikkel, kæmpe indsatsen for alle vores ungdomsryttere.
GF 2017 slut og videre til det mere uformelle arrangement
Holbæk 26.01.2018 – ref. Allan Flaskjær

