Hammel Cykle Klub - Generalforsamling den 13. November 2019
1.

Valg af dirigent
Jørgen Tind blev valgt til dirigent, og han konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

2.

Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt redegørelse for
fremtidig planlagt virksomhed
Bestyrelsens formand, Lars Toft, fremlagde bestyrelsens beretning for året, der gik, samt
information om fokusområder for 2020. Beretningen kan læses på hjemmesiden.

3.

Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Regnskabet blev sendt ud før generalforsamlingen, og derfor gennemgås regnskabet ikke i
detaljer.
2019 er endt med et flot overskud på ca. 83.000 kr. Overskuddet kommer primært fra et flot
overskud på gadeløbet i Hadsten.
Medlemstallet er faldet især grundet et fald af licensryttere på landevej. Dog har vi fået ca. 20 nye
medlemmer på holdet Mandfolk på MTB. Medlemstallet er endt på 193 medlemmer i dette
regnskabsår.
Sponsorindtægterne ligger på forventet niveau.
Alle udgiftsposter er generelt under budget og faldet i forhold til sidste år. Alt klubtøj fra foregående
sponsorperiode er blevet nedskrevet til 0.
Ingen kommentarer til regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

4.

Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller til at nuværende niveau for kontingent fastholdes.
Ingen andre forslag – så indstillingen fra bestyrelsen vedtages. Kontingentet forbliver uændret.

6.

Budget for det kommende år
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Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.

Det foreslåede budget blev gennemgået. Posten ”arrangementer” omfatter primært et potentielt
overskud fra Hadsten Gade Grandprix, som tænkes udvidet næste år til at blive et arrangement for
hele klubben og inkludere et MTB Street Race.
Budget til kurser opretholdes på tidligere års niveau, og klubbens bestyrelse opfordrer alle, der har
interesse i at uddanne sig inden for cykelsporten, til at tage kontakt til bestyrelsen.
De enkelte udvalg har deres eget budget hvor budgettet for B/U og senior/motion sættes op næste
år, mens budgettet til licens sænkes, således at det passer til antallet af ryttere.

Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde med en sponsorstrategi, og eventuelt overvejede at bruge
samme strategi, som den man bruger til gadeløbet f.eks. med en ekstern samarbejdspartner.
Formanden informerede, at det, som nævnt i beretningen, er et indsatsområde til næste år.
Formanden orienterede kort om nogle af de betragtninger der allerede er i tankerne omkring
sponsorarbejdet næste år, bl.a. at gøre det attraktivt at køre i nyt klubtøj.
Der var en dialog omkring muligheden for at fjerne alle sponsorer fra tøjet, taget i betragtning at vi
afskriver tøj hvert år fra lageret.
Der var ingen forslag til ændringer af budgettet, og budgettet blev derfor godkendt.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af formand – Lars Toft er på valg og genopstiller. Lars blev valgt som formand for 2 år.
David S. Møller, Kim Ludvigsen og Niels Ove Christensen er ikke på valg
Janni Nielsen er på valg men genopstiller ikke.
Bestyrelsen indstiller Tine Gamborg, og hun blev valgt for 2 år.

8.

Valg af bestyrelsessuppleanter
Torben Severinsen er på valg og genopstiller. Torben blev valgt som 1. suppleant. Valgperiode er
1 år.
Tine Gamborg er på valg, men er valgt ind i bestyrelsen.
John Søften stillede op og blev valgt ind som 2. suppleant for 1 år.

9.

Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Jørgen Tind. Jørgen Tind blev valgt.

10.

Valg af revisorsuppleant
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Der blev spurgt til om sponsorerne vil forlænge deres aftale med klubben, og formanden meddelte,
at dialogen med sponsorerne endnu ikke var startet. Der opfordres til, at hvis man brænder for
sponsorarbejdet, så skal man henvende sig til bestyrelsen.

Kim Knudsen er på valg som revisorsuppleant. Han modtager genvalg. Kim Knudsen blev
genvalgt.

11.

Eventuelt
Uddeling af pokaler
Vandrepokalen gives for årets resultat i HCK. Vandrepokalen gives i 2019 til Sune Kirk for
fremragende præstationer til DM, den hjemlige MTB liga og EM.
Årets rytter/Årets bedste fremmøde gives i 2019 til en rytter, der er en utrættelig indpisker for MTB
herremotion, hjælper på B&U og en drivende kraft på sporarbejdet. Pokalen gives til Tom
Jørgensen.

Bestyrelsen takkede Janni for veludført arbejde i bestyrelsen samt Jørgen Tind for kyndig styring
af generalforsamlingen samt veludført revisionsarbejde.
Ny hjemmeside
Den nye hjemmeside er i luften og kører fra www.hammelck.dk. Kom gerne med forslag til
ændringer eller opdateringer.
Klubhuset
Der er samarbejde med kommunen omkring vedligehold af klubhuset. Skader renoveres langsomt
men sikkert.
Cykelstier
Cykelstier skal bruges, når man cykler, og de saltes i løbet af vinteren, men der fejes ikke om
sommeren. Der sendes en opfordring til kommunen om at feje dem for at få flere til at benytte
stierne.
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Årets BadAss er Nikolaj Rytter fordi han tog 500 km i sadlen rundt om Brabrandsøen inden for 24
timer for at støtte børneafdelingen på Skejby Sygehus.
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