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Referat fra ordinær HCM generalforsamling mandag 17. januar 2O22

Sted: Google Meet via indbydelse fra HCM sekretær

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne 57
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år v/ltliels Erik Hougaard

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/Laust Kruse

4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse

a) Ekstraordinært valg af formand til posten for 2022
b)Valg af kasserer

c) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af to suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag

a. Klubmesterskab i august eller september
b. hold 2/3 -holdkaptajn, 28 km/t snit

9. Evt

AD.1 Valg af dirigent

Sekretær Lone bød velkommen, og Per Rafn Crety blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen tilgeneralforsamlingen var udsendt rettidigt i

henhold til vedtægterne.

AD. 2 Beretning om klubbens virksomhed i 2021

Beretning blev igen i år præsenteret med en alsidig videofilm, som var udsendt sammen

med indkaldelsen tilgeneralforsamlingen. Videoen viste årets begivenheder, videofilmen

kan ses på HCMs hjemmeside. Bilag til beretningen vedlagt referatet.

Beretningen blev godkendt.

AD. 3 Fremlæggelse af de reviderede regnskab

Klubbens kasserer Laust Kruse orienterede kort om regnskabet og konstaterede

etundersku d på 8,24t,53 kr. Klubbens kontante indestående er ved årsskiftet 85.134,45 kr.,

og klubben har et tØjlager til en salgspris på 34.800 kr.

Regnska bet blev god kendt

AD 4: Fastsættelse af kontingent

På grund af den gode økonomi havde bestyrelsen foreslået et kontingent på 0 kr. For 2Q22

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 2O22 er 0 kr. for gamle

medlemmer og 1300 kr. For nye medlemmer.
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Valg af bestyrelse

Formand Kim Andersen er trådt tilbage efter 1 år på posten. Derfor skulle der

ekstraordinært vælges en ny formand for 2O22. Bestyrelsen havde foreslået Niel Erik

Hougaard som ny formand. Niels Erik Hougaard blev valgt som formand for HCM i

2022.
Kasserer Laust Kruse genopstillede som kasserer og blev valgt.

Bestyrelsesmedlem Per Høegh og Bo Dalsager var begge på valg og genopstillede

ikke. Bestyrelse havde foreslået suppleant Leif Breum som nye medlem. Leif blev

valgt.

Desuden havde Claus Madsen meldt sig som kandidat til en bestyrelsespost. Claus

blev også valgt.

AD. 6 Valg af to suppleanter

Martin Rømer genopstillede som suppleant. Der er en ledig plads som suppleant hvis der

skulle være en interesseret blandt medlemmerne. Henvendelse til formand@hcmh.dk.

AD. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant

Anne Rosengaard Jørgensen blev genvalgt som revisor.

Michael Dalsager blev valgt til revisorsuppleant'

AD. 8 Behandling af indkomne forslag.

Der var indkommet to forslag til behandling:

a. Klubmesterskab flyttes til afholdelse i august eller september i stedet for i oktober for at

få bedre vejr og flere deltagere. Dette forslag blev positivt modtaget og bestyrelsen vil

komme med en dato for klubmesterskab i september måned.

b. Hold 2(/3- holdkaptajn,2Skm/tsnit,50 km tur

For at holde fast i bredden og få flere nye og nuværende medlemmer til at deltage var

forslaget at der skal være en turleder til hold 2/3 som planlægger turen 2-3 gange pr.

måned. Dette forslag blev også godt modtaget og bestyrelsen vil komme med forslag til

hvordan dette kan arrangeres. Det blev foreslået at bruge Min Forening til at oplyse både

turen og turlederen på forhånd.

AD.9 Evt.

Under eventuelt bad Allan Madsen om at vi kører pænt på landevejen, overholder

færdselsreglerne og passer på hinanden. Denne henstilling bakkes op og er hermed

videregivet til alle i klubben.

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

Per Crety, Dirigent


