
 
14 januar 2020 

Referat af ordinær HCMgeneralforsamling 2020 

Tid: Mandag den 13. januar 2020 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 igen i år præsenteret med en alsidig videofilm, der viste årets 
begivenheder, godt vejr, vådt vejr, op ad bakke, smukke steder og morsomme situationer, især 
gav en scene, hvor kameraet bliver overhalet af en elcykel anledning til stor latter.  

Videofilmen kan ses på HCMs hjemmeside. 

Beretningen blev godkendt med applaus. 

Ad 3: Klubbens kasserer Laust Kruse gennemgik regnskabet og konstaterede et overskud på 
13.095,10 kr. Klubbens kontante indestående er ved årsskiftet 82.884,72 kr., og klubben har et 
tøjlager til en salgspris på 30.500 kr. 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

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

Der blev besluttet et kontingent for 2020 på 500 kr. 

Ad 5: Valg af bestyrelse 

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

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



 
14 januar 2020 

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: Eventuelt: 

Ny APP ”Min Forening” 

Niels Erik fortalte at klubben efter manglende opdatering af APPen ”Go cycling friends” har 
opgivet at benytte denne APP mere og har valgt at anvende APPen Min Forening. Niels Erik 
henviste til hjemmesiden, hvor der under punktet ”Nye Medlemmer” er en gennemgang af 
APPens funktion, og af hvordan man melder sig til vores cykelklub og vælger et eller flere hold, 
hvor man gerne vil kunne tilmelde sig. 

På nuværende tidspunkt er vintersæsonens ture frem til 1 april lagt ind i APPen.  

HCM Gravel 

Jens Øxenbjerg fortalte om de ture, der er kørt med Gravel holdet om lørdagen fra kl. 9.00 – 12.00, 
og om at man vil fortsætte med at køre frem til foråret. Turene er lagt ind på Min Forening og vil 
blive lagt ind på Hjemmesiden i kalenderen. 

Klubtur til Spanien 4-8 september 

Mogens Andersen orienterede om den planlagte klubtur til Spanien, og med udgangspunkt i 
”Turen går til Landevejscykling i Sydeuropa” fortalte han om turmulighederne og de gode veje i 
området. 

Kommentarer til turprogrammet i 2019 

 Tilkendegivelser af turen til Italien var vellykket. 
 Afslutninger på Rungsted havn var også velset. 
 Per Høegh Nielsen spurgte, om en tur til Haslev og kørsel med Cykelklubben i deres 

område efterfulgt af en tur med Haslev Cykelklub i Nordsjælland havde nogen interesse? 
Der var flere, der gerne ville køre i et nyt område. 

Andre emner 

 Per Crety foreslog, at man på det kommende klubmøde taler om vi i klubben kan finde på 
noget at bruge dele af klubbens formue til, fx. til klubtøj. 

 Et forslag om at handle med brugte cykeldele via klubbens hjemmeside, blev efter lidt 
diskussion anset for bedre kommunikeret via klubbens Facebookgruppe. 

 

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

 


