19 januar 2021

Referat af ordinær HCMgeneralforsamling 2021
Tid: Mandag den 18. januar 2021 kl. 19.30
Sted: Microsoft Teams via indbydelse fra iCafeen

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, og 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, som var
udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Videoen viste årets begivenheder,
som pga. covid19 har været noget reduceret men trods alt flere afvekslende tur.
Videofilmen kan ses på HCMs hjemmeside.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3: Klubbens kasserer Laust Kruse orienterede kort om regnskabet og konstaterede et
overskud på 14.891,24 kr. Klubbens kontante indestående er ved årsskiftet 93475,96 kr., og
klubben har et tøjlager til en salgspris på 34.800 kr.
På spørgsmål om årsagen til stigningen i mødeudgifter fra 2019 til 2020 svarede Laust Kruse, at
det skyldes, at der var en bestyrelsesmiddag i januar 2020, medens bestyrelsesmiddagen i
2019 hovedsagelig blev betalt året før.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4: På grund af den gode økonomi havde bestyrelsen foreslået et kontingent på 0 kr. for
2021 for gamle medlemmer, medens nye medlemmer fortsat skal betale de 1.300 kr., da
det går til at betale deres tøj.
Der blev besluttet et kontingent for 2021 er 0 kr. for gamle medlemmer og 1300 kr. for
nye medlemmer.
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Ad 5: Valg af bestyrelse

Niels Erik Hougård genopstillede ikke, hvorefter Kim Flemming Andersen blev valgt
til ny formand. Den nye formand takkede for valget og orienterede om at han pga.
nyt job har aftalt et tæt samarbejde med Niels Erik Hougård det næste halve år.
Kim Flemming Andersen fortalte herefter om sin baggrund, hvor han har cyklet i mange
klubber og har mange kontakter indenfor cykelsporten. Endvidere fortalte formanden om
nogle tanker for hans virke, såsom moralen at køre ud og hjem sammen, at vi skal køre for
at have det sjovt, ture med kaptajner og træningspas for alle klubbens hold, klubmøder
med information om kost og træning, samt mekanikermøder.
Per Gudum genopstillede ikke, hvorefter Lone Cawley blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem.
Laust Kruse blev genvalgt som kasserer.
Ad 6: Martin Rømer blev genvalgt som suppleant, og Leif Breum blev valgt som ekstra suppleant.
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:
Niels Erik Hougård blev takket for sin indsats som formand, og der blev takket for gode ture
f.eks. klubturen til Italien i 2019.
Da der ikke var flere emner, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede mødet.

Dato

Dirigent Per Crety

