Referat af generalforsamling i Holbæk Cykelsport 27.1.2017.
Formanden, herefter Benny byder velkommen til generalforsamlingen og går til punkt 1 på dagsordenen.
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Lars Bang, generalforsamlingen godkender med stort applaus og Lars takker for
valget som dirigent.
1. Lars kunne som dirigent konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor kunne
gennemføres. Herefter valg af referent, bestyrelsen havde ingen forslag Lars Lucas Jensen, herefter
Lucas valgte sig frivilligt, generalforsamlingen godkendte valget.
2. Formandens beretning.
2016 var igen et rigtig godt år for HCS.
Efter vi i 2013 blev sammenlagt med Holbæk Cyklering er der sket store forandringer i HCS, både
hvad angår den motionsrettede del af klubben og den elite rettede del af klubben. På mange måder
kan vi sige at vi har haft udfordringer, ikke problemer, men HCS har været og er måske også stadig
på nogle områder umodne, i vor tilgang til det at drive en cykelklub, der tilbyder det at dyrke
cykelsport på alle planer og i alle grene. Pt er vi i stand til at tilbyde Cykelsport inden for Landevej,
MTB og Cross, Cross er den sidste gren der er kommet til klubben, og dette er kun fordi vi har en
række ildsjæle der brænder for cross - tak til jer og især Lars Peter Jensen og Casper Saltoft, for at
stå til rådighed og med stram hånd styre denne del af træningen.
DCU har også set at HCS er en velorganiseret klub, i 2016 fik vi arrangement SM i cykelcross til
klubben, som blev afviklet med stor succes, i 2017 har vi fået UCI Gran Fondo løbet og afdeling af
PostNord cuppen til og i 2018 skal vi afholde DM i Cykel Cross. Vi får stor ros fra DCU for vores evne
til, at håndtere ansvaret for store cykel arrangementer, tidligere har HCS stået for en dobbelt
afdeling af PostDanmark rundt og TV2 på tour. Disse arrangementer har vist DCU dette kan HCS.
UCI Gran Fondo blive til dato klubbens største arrangement og over 2 dage – her får vi virkelig brug
for alle hænder i klubben ca. 100 hjælperdage har vi budgetteret os frem til, så jeg anmoder alle
om afsætte d. 11-13. august af og tilbyder sin hjælp her. Vi har lavet en lille organisation i
bestyrelsen udelukkende til afvikling af dette arrangement. Ud over disse arrangementer har vi
også alle vore egen løb som vi traditionen tro fastholder.
Skodacup
DGI MTB sommer Cup
DGI Holdløb
Klubmesterskab i enkeltstart
Klubmesterskab i linjeløb
Bikesport-løbet
Odlo/Deuter provins MTB
MTB Vinter cup
Så der bliver nok at se til - men det er også det der er med til at synliggøre HCS og

bidrager til, at nye medlemmer får øjnene op for vor klub.
Ungdoms/licensafdelingen
Har igen haft et fantastisk år. Med flere gode ture og deltagelse i rigtig mange løb, som har givet de
unge mod på mere, og lyst til at køre på cykel. Herunder Tour de Himmelfarter og DM for ungdom.
Træner staben bestående af Mikkel og Kenneth melder at der er go forældre opbakning - og at
vores indkøbte pavilloner, har været med til at give en god social ånd og sammenhold på turene og
ved stævner. Det har været en fornøjelse at følge de mange resultater på Facebook, - og senest er
det lykkedes os, at få skabt en dialog med den lokale presse, der er begyndt at skrive om de gode
resultater HCS ungdom har. Der er stor tilgang af nye unge talenter, og de har noget at leve op til,
Mads Pedersen der stadig, når tiden tillader det har sin gang i klubben, Jakob Egholm der med
verdensmester trøjen kommer forbi og motivere de unge til at give den en ekstra skalle for at
komme langt i karrieren, Niklas Letholm træder nu sine cykelsko på et talent hold i RMC og har
flere gange været udtaget til ungdomslandsholdet i MTB og Cross Er i lige nu i Luxenbourg med
cross landsholdet, og så han kommer stadig forbi og køre i HCS trøjen f.eks. ved Skodacuppen. Det
er dejligt at se at ungdomsarbejdet bære frugt. I 2016 fik Julius Novac og vores verdens Mester
Jakob Egholm en talentpris fra Holbæk kommune. Emil Hansen deltog med Succes i DM i parløb på
bane og kører i disse dage drenge 6-dagsløb i den legendariske 7’er trøje. Tak til Kenneth Kirbyholm
og Mikkel Hansen, i gør et fantastisk arbejde. Desværre har Kenneth valgt, at tiden for som træner
må stoppe. Det er vi kede af, du har gjort det super godt. De drenge som er kommet videre i deres
cykelkarriere, har meget at takke dig for. Vi er så, så heldige at vi kan byde velkommen til Tim
Bentsen som ny ungdomstræner. Tim er selv aktiv licensrytter og kan give meget viden og erfaring
videre til de unge i klubben.
MTB
Også i MTB afdelingen kan vi være stolte over den udvikling den har taget. Lars Elmkjær har startet
et børnehold op, hvor børn ned til 5 år kommer og leger på deres små MTB’er. Vibeke Meyhoff har
startet et rent kvindehold op. Begge tiltag der er nye og selvfølgelig, har lidt start vanskeligheder,
men vi har to ildsjæle, de nok skal få det op at flyve. Begynder træning ved Malte Birch startede i
2015, er forsat 2016 og det er en fornøjelse at se hvordan Malte uanset vejr, på Facebook
motiverer begyndere og letøvede til at komme for få noget tekniktræning. Disse tiltag har
medvirket til, at der er kommet mere bredde i MTB afdelingen, og der bliver kørt MTB på flere
niveauer. Igen i 2016/17 er HCR rigt repræsenteret i MTB Vintercup. I denne sæson skal vi selv
afholde en afdeling i Kårup skov d. 5. feb. I DGI sommer MTB Cup er vi også stadig repræsenteret
med mange deltagere og afholdte en afdeling i cuppen. Tak til Mogens Buskbjerg for at holde liv i
dette. Det årlige Odlo/Deuter Provins MTB, havde igen i år en fantastisk deltagelse, og det er ikke
for meget at sige, at dette løb er blevet anerkendt og eftertragtet. I år fik igen besøg af den lokale
avis NordvestNyt, der også valgte at skrive en pæn historie i sport sektionen. Stor tak til Hans Buck
for hans engagement og projektledelse af dette løb. Her fra skal også lyde en tak til Tony Ditlevsen,
der som sponsor ikke bare er en flittig præmie giver, men også altid er med og giver en hjælpende
hånd, når der skal transporteres grej rundt ved HCS arrangementer, dette både ved MTB og

Landevej. Sidst men absolut ikke mindst, skal det nævnes at efter en noget hård kamp med
omgivelser og kommune er det lykkedes at få, ikke alene tilladelse til, men også støtte til at
etablere et godt MTB spor i Dragerup skoven, dette kan vi takke Lars Elmkjær og hans ildsjæl for.
CROSS
Cykel cross er som nævnt blevet en fast bestand del at HCS. Hver lørdag kl. 09 i vinterhalvåret
kalder Lars Peter Jensen til samling til hård og teknisk Cross træning – og man er velkommen på sin
MTB’er.
Licens
Her onsdag blev der afholdt, et møde for voksne der vil køre DCU licensløb, vi har haft et par
stykker der har kørt dette, men det har ikke været struktureret, og der har efter de få rytteres egen
udsagn manglet løbs-træning. Det bliver der lavet om på nu, og det er mit bud at HCS vil se 5-10
licens ryttere i HCS tøj på landevejene i 2017.
MOTION
Og her køre vi kun for motion – eller hvordan er det nu med det? DGI Skodacup. Igen i 2016 løb vi
med pokalen, vi var måske ikke lige så suveræne som sidste i 2015, men vi fik den bl.a. på grund af,
at vi kørte som klub i de enkelte grupper, hvor det er sammenhold og hold-ånd der drev os rundt i
løbene. Vort eget løb Bikesportløbet blev igen afholdt den første søndag i september. I øsende
regnvejr lykkedes det os, at få rekord mange deltagere. Vi havde også igen fået stablet en tur til
Hallandsåsen på benene, en bus med ca. 40 ryttere, igen en blanding af ungdom og motion havde
en dejlig dag på åsen, dette gentager vi i 2017, det bliver d. 10. juni. Generelt vil der i 2017 være
rigtig mange aktiviteter. Mere end 20 stk. så jeg vil ikke her nævne dem alle, men blot opfordre til
at holde øje på Facebook, og i det hele tage være med i dialogen om arrangementerne, når de
kommer op på Facebook, det give os mulighed for at korrigere, hvis der er noget som er glippet
eller kommunikeret på en uklar måde.
NYT TØJDESIGN!!!!!
Ny flot klubdragt, godkendt af DCU
Tak til alle sponsorerne.
Eiland som ny hovedsponsor – Jens Andersen, du er ikke bare sponsor, du er også en uvurderlig
hjælp når stiller op med dit entreprenør grej og hjælper.
SparNordbank, Ny sponsor
Multi Motion, Ny sponsor
iZIPPd, Ny sponsor

Men også en stor takt til de trofaste sponsorer som har tegnet sponsoraftale for endnu en periode:
Bolas
Tandlæge Buskbjerg
BikeSport
Odlo/Deuter
Danbolig
Power Bar
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Holbæk kommune. Her har fået opbygget et rigtig godt
samarbejde, både i forhold til sporet i Dragerup, Sportsbyen og i forbindelse med Gran Fondo-17.
Med disse ord vil jeg sige, rigtig god vind på vej og stier i 2017.
3.

Kassererens fremlæggelse af regnskabet for 2016, fastsættelse af kontingent og budget 2017. Inge
fremlægger sit sidste regnskab, da hun ikke genopstiller som bekendtgjort i indkaldelsen, hvilket
gav store bekymringer i salen. Inge forsikrede dog om, at hun vil vedblive med at være en fast del af
HCS og ved blive ved med at deltage i klubben og bage efter-trænings boller til stor jubel i
forsamlingen. Inge redegjorde for alle hovedposter i regnskabet og klubbens regnskab viser et
overskud på 60 tkr. klubbens passiver andrager nu 363 tkr. og kassebeholdningen er nu 354 tkr.
Inge gjorde opmærksom på, at overskuddet endnu engang skyldes tilgang af medlemmer og nye
sponsorer samt Hans Buch og MTB udvalgets manglende evne til at bruge penge. Fra salen lød
enkelte opråb til klubfest, hvortil Inge mindede om, at klubben ved sidste fest måtte ringe til
medlemmerne for at tilmelde sig. Regnskabet blev godkendt med applaus
Bestyrelsens forslag til budget 2017, Klubben budgetter med et uforandret antal medlemmer
og indtægter på i alt 362 tkr. og udgifter på i alt 381 Tkr. budgetteret underskud på i alt 18 tkr. Inge
gennemgik enkeltposterne i budgettet. Budgettet indeholder et særskilt aktivitetsbudget for Gran
Fondo 2017, som Benny på foranledning af Inge gjorde rede for. HCS arrangerer og koordinerer
sammen med Holbæk kommune aktiviteterne og har dermed har indtægter og udgifter hertil.
Indtægterne vil beløbe sig til ca. 100 tkr., udgifterne vil beløbe sig til ca. 40 tkr. og vil derfor bidrage
positivt med ca. 60 tkr. i budget 2017. Enkelte medlemmer stillede spørgsmål til hvorledes HCS vil
være økonomisk stillet, ved en potentiel aflysning af løbet. Benny gjorde opmærksom på, at HCS
alene binder sig for de varekøb, som vil være foretaget i forbindelse med løbet, herunder skiltning,
forplejning m.m. inden aflysningen, da UCI og DCU er løbsarrangører.
Bestyrelsen indstiller til fastholdelse af det nuværende kontingent på 400 kr. pr. år.
Der blev i forbindelse med budgettet spurgt ind til, hvad bestyrelsens tanker omkring fastholdelse
af klubbens talenter. Benny fortale at bestyrelsen har holdt et strategi-seminar, hvori disse
drøftelser er indgået, men gjorde opmærksom på at, at klubben ikke på kort eller mellemlang sigt
har fundamentet til at skabe et nyt Carls-Ras hold, blandt andet grundet klubbens manglende
”infrastruktur”, hvor arbejdsbyrden påligger den frivillige bestyrelse, og klubbens trods alt
begrænsede budget. Det blev nævnt, at Carls Ras budget på ungdom er ca. 300 tkr. pr. sæson. I HCS
sørger klubben for at træningslejre m.m. skal være gratis for ungdom, og at ungdommen modtager
et sæt klubtøj pr. sæson.
Der blev fra salen spurgt ind til bestyrelsens konservative budgettering, særligt i forhold til
medlemmer. Inge gjorde rede for at, man ikke kan blive ved med, at forvente en kraftig

nettotilgang af medlemmer og, herefter en kort snak med salen omkring fastholdelse og evt.
initiativer i form af nye tiltage Cykelcross, børne-MTB m.m. Budgettet blev godkendt af
generalforsamlingen.
4. Valg til bestyrelsen: På valg for 2 år er: Lars Elmkjær – genopstiller ikke, Inge Dahlmann –
genopstiller ikke og Carsten Grønberg modtager genvalg. Bestyrelsen indstiller suppleant Vibeke
Meyhoff til valg og kasserer. Bestyrelsen har i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen
efterlyst et medlem til bestyrelsen som brænder for MTB og som vil være tovholder for MTBudvalget, og gentog opfordringen på det kraftigste til generalforsamlingen, da ingen havde meldt
sig. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at Hans Buch og Lars Elmkjær stadig vil sørge for opførelsen
af de påbegyndte anlægsprojekter, MTB cup m.m. men at det valgte bestyrelsesmedlem skulle
være bindeled mellem MTB afdelingen og bestyrelsen. Generalforsamlingen gjorde opmærksom
på, at den yderste konsekvens af MTB afdelingens manglende evne og vilje til at engagere sig i
bestyrelsen kunne blive en nedlæggelse af afdelingen.
Jack Duholm spurgte ind til, hvad det krævede at være MTB-repræsentant og Benny fortalte kort
om diverse koordinations opgaver og gjorde opmærksom på, at det bør være en med MTB i hjertet,
som tager posten. Da ingen melder sig foreslår Lars en kort pause, så generalforsamlingen og
herunder særligt MTB kan finde en kandidat. Efter en kort pause genoptages generalforsamlingen
og der var stadig ingen kandidater. Lars Lucas Jensen spurgte herefter indtil bestyrelsens
konstitution med henblik på evt. at kunne deltage i bestyrelsen, under forudsætning af at blive
kasser, da det matcher det daglige job i Nordea, og at kasserer-tjansen ikke indebærer politiske
diskussioner med Holbæk kommune o.a. Bestyrelsen udbad sig tænkepause, så Vibeke kunne
overveje om hun ville være MTB koordinator. Efter en kort pause hvor Vibeke og Lucas blev
orienteret om posternes indhold, indstillede bestyrelsen til valg af Lars Lucas Jensen som kasserer.
Hans gjorde herefter opmærksom på, at generalforsamlingen vælger medlemmer og bestyrelsen
konstituerer sig selv, hvilket er i overensstemmelse med §5 stk. 3. Generalforsamlingen godkendte
herefter valget af Vibeke Meyhoff og Lars Lucas Jensen.
Valg af suppleanter: Bestyrelsen indstiller Svend-Ole Nielsen og Sebastian Dines.
Generalforsamlingen godkendte med Applaus.
Valg af revisorer: Bestyrelsen indstiller Inge Dahlman og Vagn Preisler, da Richard ikke ønsker
genvalg, Inge påpeger, at det nu var Lars Lucas Jensens tur til at udsende rykkere for ubetalte
kontingenter. Generalforsamlingen godkendte med applaus.
5. Indkomne forslag: Ingen
6. Evt:
Formanden takkede på klubbens vegne takkede Inge Dahlmann, for de 16 imponerende års tro
tjeneste og indstiller Inge, som det første og eneste æresmedlem af Holbæk Cykelsport. Inge fik
overrakt diplom og pokal til stående meget lange og høje applaus. Inge takkede mange gange for
udnævnelsen og gjorde endnu engang opmærksom på at hun fortsat vil blive i klubben og fortalte
om de mange formænd, som havde været igennem hendes ”regime”. Der blev uddelt gaver og stor
tak til Carsten Grønberg som blev årets HCS for kæmpe arbejde med løb, ture, sponsorer o.a,
Svend-Ole som altid er klar med trailer alle steder, Hans Buch Provins MTB, Mathe Birch (begynder
og teknik træning på MTB, Lars Peter og Casper Saltoft med cykelcross, Mogens Buskbjerg (MTB
sommer-cup) og MTB cup, Tony Ditlevsen (Sponsor og Provins MTB) Lisbeth Buch (sponsor/grafisk
design af dragter trailer m.m.), Mikkel Hansen (som var med de unge til ungdoms 6-dagesløb) og

Lars Elmkjær en særlig gave til Kenneth vores afgående ungdomstræner, som fortsætter i
bestyrelsen. Kenneth fik endvidere viderebragt hilsner fra hans drenge, som vil savne ham meget.
Tak til tømrer Niels, som altid er klar, når klubhuset mangler en rude eller lignende.
Formanden orienterede om de forventede flytteplaner til Holbæk Sportsby, som holder rejsegilde
17.9.2017 og forventet ibrugtagning ca. 1.1.2019. Ca. 1-2 år efter ryddes vores nuværende klubhus.
En af udfordringerne ved Sportsbyen bliver, at vores klublokale pt. Er udset til 1. sal og vi derfor får
en udfordring med vores cykler. Generalforsamlingen påpegede endnu engang overfor bestyrelsen
at, vi forsat ønsker at kunne udskænke og servere mad i klublokalet. Formanden forsikrede om, at
bestyrelsen har påpeget dette som højeste prioritet i forhold til Holbæk kommune. I forbindelse
med Sportsbyen anlægges 1 MTB spor. I forbindelse med overdragelsen og anlæggelsen af vores
kommende MTB spor ved Dragerup bliver der anlagt P-plads og vi får en pavilion, hvor HCS får en
udgift til strøm (lys og varme) og bestyrelsen forventer at genanvende møblerne fra klubhuset
hertil. Formanden kunne i øvrigt berette at, Lars Elmkjær og Hans Buch har lovet fortsat, at være
tovholder på anlæggelse MTB spor ved henholdsvis Dragerup og Sportsbyen. Vores MTB spor ved
Dragerup bliver 2 spor i 1 i alt 6-7 km med pump-trackbane og med passage af 3 ”bakker” tidligere
bunkere og der vil blive anlagt p-pladser. Generalforsamlingen godkendte endnu engang.
Lars Bang kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet og herefter blev der serveret
glaseret skinke med grønlangkål samt lækker kage af Svend-Ole og Inge.

