Referat for Generalforsamlingen i Holbæk cykelsport
Fredag d. 30. januar 2015 kl. 19.00
Velkomst ved formanden Benny

* Valg af dirigent og referent
Bjørn Kristiansen og Mogens Buskbjerg blev af bestyrelsen foreslået til henholdsvis dirigent og
referent. Begge valgt med applaus.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamling var lovligt indkaldt og der var 56
stemmeberettigede fremmødte.

* Formandens beretning (bliver lagt på hjemmesiden sammen med referatet)
Blev enstemmigt godkendt uden kommentar

* Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Årsregnskab 2014
Kassereren gennemgik regnskabet punkt for punkt, og oplyste at der havde været udfordringer
med regnskabet efter sammenlægningen. Kasseren har indgået samarbejde med DGIforeningsregnskab, hvilket skulle løse nogle af problemerne.
Regnskabet blev godkendt med flg. Kommentarer:
1/ En fremmødt synes ikke at det var rimeligt at bruge 7000,- til Kasper Salttoft med at Kasper
laver teknik og elitetræning for klubben. Bestyrelse og flere fremmødte er positivt stemt og
ønsker dog at holde fast ved ordningen.
2/ Flere talt for at det kunne være fordelagtigt at dele drift og arrangements regnskaber, for at
skabe mere gennemsigtighed. Det blev taget til efterretning.
3/ Thomas oplyste at den reelle balance skulle være ca. 40.000,- større pga. udeståender på
klubtøj-kontoen.
4/ Regnskabet følger ikke vedtægterne, da der ikke er særskilte regnskaber for de enkelte
afdelinger. - Bestyrelsen er af den opfattelse at regnskabet er korrekt også i.f.t. vedtægterne.

* Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
Budget 2015 blev godkendt med flg. Kommentar:
1/Flere gav udtryk for at de ikke fandt det rimeligt at Mtb-afdeling havde et væsentligt større
budget end de andre afdeling. Bestyrelsen og flere deltagere argumenterede for at det var
rimeligt i en opstartsfase, da Mtb-afdelingen jo stadig er meget ny.
2/ Adskillige deltagere argumenterede for at Licens-ungdomsafdelingen skal forfordeles
økonomisk. Hvilket blev bakket op af forsamlingen og bestyrelsen.
3/ Også her blev det debatteret om det var rimeligt at kun én afdeling (mtb) havde en form for
lønnet træner, dette ændrede dog ikke på bestyrelsens holdning.
4/ Der blev stillet spørgsmål ved 11.000,- kr til klubtøj, da dette jo ikke var vedtaget.

* Behandling af indkomne forslag
Forslag 1.Det foreslås generalforsamling at vedtage et forslag om at anvende en del af det
årlige overskud på at tilbyde cykeltøj til medlemmerne under indkøbspris. Konkret foreslås det,
at der ved bestillingen 1. april 2015 tilbydes, at alle medlemmer kan købe et sæt cykeltøj med
reklamer (shorts + kort tricot) til en pris at blot 500 kr. Hvert medlem kan kun købe et sæt, og
det kan kun bestilles denne ene gang. Normalprisen for et sæt er 860 kr. Udgiften for klubben
estimeres 250 kr pr sæt (grundet mængderabat)– altså 25000 kr hvis 100 medlemmer afgiver
en bestilling.
Forslag 1 blev efter en kort debat sendt til afstemning: 20 for, 30 imod. Forslaget afvist.
Forslag 2. Skulle vi ikke forsøge at genoptage Harzen turene???????både mtb og race
Forslag 2 blev drøftet og forsamlingen og bestyrelsen var positiv, hvis en arbejdsgruppe vil
påtage sig opgaven. Bestyrelsen informerede om at vi planlægger en klubtur til Hallandsåsen i
år.
Forslag 3. Jeg skriver blot med et forslag om; at klubben sponsorerer et sæt klubtøj til
ungdomsryttere, der kører licensløb. De skal jo køre løb i klubbens tøj med sponsorerne på.
Hilsen Bjørn Kramer
Forslag 3 blev vedtaget med et overvældende flertal.

* Valg:
Valg til bestyrelse;
På valg er;
- Hans Buch (modtager ikke genvalg)
- Carsten Grønberg (modtager genvalg)

- Inge Dahlmann (modtager genvalg)
Inge og Carsten blev begge genvalgt med applaus.
Mikkel Sommer er af bestyrelse indstillet som nyt medlem og blev valgt med applaus

* Valg af suppleant
På valg er;
- Lars Elmkjær (modtager genvalg)
Lars blev genvalgt med applaus
- Carsten Grønberg (Er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Hans Berner)
Allan Buskbjerg, var indstillet af bestyrelsen og blev valgt med applaus

* Valg af revisor
På valg er;
- Richard Kristiansen
- Finn Højland
Richard og Finn blev begge genvalgt med applaus

* Valg af revisorsuppleant
På valg er;
- Vagn Priesler
Vagn blev genvalgt med applaus.

* Eventuelt
1/ Debatten om “lønnet” træner var lige op at vende endnu engang.
2/ Der var fra forsamlingen et spørgsmål om vore nuværende sponsorindtægter kun tilfalder
mtb-afdeling? - Hans Buch svarede at beløbet tilfalde hele klubben.
3/ Der blev fra forsamlingen efterlyst mere organiseret træning også i (super)motions-regi.
Bestyrelsen efterlyser træneremner og bruger gerne penge på træneruddannelse.
4/ Formanden var i sin beretning inde på at vores klubhus lever på lånt tid - Forsamlingen
spurgte om tidshorisonten??? Formanden beroligere at vi har vores klubhus indtil et passende
alternativ er klar.
Formanden takkede en række ildsjæle i klubben for deres indsats i det forgangne år.
En tak til. Hans Berner, Thomas (tøjmand), Inge, Hans Buch, Svend Ole, Mogens, Finn.
Kenneth modtog Mogens Viths vandrepokal for sit store arbejde med vore mange nye børne og
ungdomsryttere.
Dirigenten takkede for god ro og orden og generalforsamling var hermed slut.

