
 
15 januar 2019 

Referat af ordinær HCMgeneralforsamling 2019 

Tid: Mandag den 14. januar 2019 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. 

Beretningen blev godkendt med applaus. 

Ad 3: Klubbens kasserer Laust Kruse gennemgik regnskabet og konstaterede et underskud på 

5110,55 kr. men hvis man medtager at klubben har forøget tøjlageret for 6.300 kr., ender årets 

resultat med et overskud på 1.189,45 kr. Klubbens indestående er ved årsskiftet 87.105,17 kr. 

hvoraf de 26.366 kr. skyldes væk til Egedesø for cykeltøj. 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

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

Der blev besluttet et kontingent for 2019 på 500 kr. 

Ad 5: Valg af bestyrelse 

 Niels Erik Hougaard blev genvalgt som bestyrelsesformand. 

 Per Gudum blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

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

suppleant. 
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Ad 7: Anne Rosengaard Jørgensen blev genvalgt som revisor, og Carsten Nielsen blev genvalgt som 

revisorsuppleant. 

Ad 8: Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Ad 9: Der blev talt om emner til klubaftener hvorfra kan nævnes: 

 Tur til Ballerup arena til 6’dagesløb mandag den 4. februar. 

 Gennemgang af planen for cykelturene i 2019. Snak om klubturen til Rimini i Italien i 

september gerne med oplæg fra Ole Mikkelsen, der kender området. 

 Mekanikermøde hos Surina en lørdag eftermiddag. 

 

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


