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Referat af ordinær HCMgeneralforsamling 2018 

Tid: Mandag den 15. januar 2018 kl. 19.30 

Sted: Trommen i mødelokale Caroline Mathilde 

 

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne §7: 
1.     Valg af dirigent 
2.     Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4.     Fastsættelse af kontingent 
5.     Valg af bestyrelse 
6.     Valg af suppleant 
7.     Valg af revisor og revisorsuppleant 
8.     Behandling af indkomne forslag 
9.     Eventuelt 

 

Ad 1: Formanden Niels Erik Hougård bød velkommen, Per Rafn Crety blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt rettidigt i henhold til 
vedtægterne. 

Ad 2: Formandens beretning blev præsenteret med en videofilm der viste årets begivenheder. 
Videofilmen kan ses på HCMs hjemmeside. 

Formanden fortalte supplerende om cykelløb og andre aktiviteter herunder om udenlandsture 
som arrangeres af grupper af medlemmer. 

Beretningen blev godkendt med applaus. 

Ad 3: I fravær af kassereren Kjeld Boitang gennemgik Formanden Niels Erik Hougård regnskabet og 
konstaterede et underskud på 6.626,17 kr. mod et overskudskud på 16252,50 kr. året før. 
Klubbens indestående er ved årsskiftet 66.150,17 kr. 

Herudover har klubben en beholdning af gammelt og nyt cykeltøj. 

Det blev aftalt at orientere medlemmerne om hvilket gammelt cykeltøj der er mulighed for at 
købe til nedsatte priser. 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

 

Ad 4: Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent på 500 kr. pr. år.  

Der blev besluttet et kontingent for 2018 på 500 kr. 
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Ad 5: Valg af bestyrelse 

 Bo Dalager blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
 Per Høegh Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
 Laust Kruse blev valgt som kasserer. 

Ad 6: Mogens Andersen blev valgt som suppleant og Martin Rømer blev valgt som ekstra 
suppleant. 

Ad 7: Anne Rosengaard Jørgensen blev valgt som revisor og Carsten Nielsen har efterfølgende 
accepteret valg som revisorsuppleant. 

Ad 8: Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Ad 9: Emner til klubaftener herunder møde arrangeret af Nykredit med foredragsholdere om 
cykelsportsemner eller møde hos Surina med emner som cykeludstyr og cykelvedligehold. 

Endvidere blev en klubaften med en tur til 6dagesløbet drøftet. 

Endelig orienterede Formanden om udviklingen af APPen ”Go Cycling Friends”. 

 

Da der ikke var flere emner takkede dirigenten for god ro og orden og hævede mødet. 


