DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING I HAMMEL CYKLE KLUB
TORSDAG DEN 11. NOVEMBER 2021 KL. 19.00
1. Valg af dirigent
− Bestyrelsen peger på Jørgen Tind. Jørgen Tind vælges som dirigent.
− Jørgen Tind konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig.
− Tine Gamborg tager referat.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år samt redegørelse for fremtidig
planlagt virksomhed
− Formanden fremlagde årsberetningen som vedlægges.
− Ingen bemærkninger til beretningen, som derfor tages til efterretning.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
− Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
− Regnskabet viser et overskud for 2021 på ca. 33.000 kr., der dermed yderligere
konsoliderer egenkapitalen.
− HCK har set en stigning på 8 medlemmer i 2021 til et samlet medlemstal på 193
medlemmer.
− Der blev spurgt ind til væksten af egenkapitalen for klubben, der er stigende grundet lavere
aktivitet.
− Regnskabet godkendes af generalforsamlingen uden yderligere bemærkninger.
4. Behandling af indkomne forslag
− Forslag om tilskud til udlandstur for MTB og Landevej trækkes tilbage af forslagsstiller efter
lidt debat.
i. Bestyrelsen informerer i samme ombæring om, at der fremlægges et forslag til
budget for 2022, hvor der er afsat ekstra penge til voksenudvalget.
5. Fastsættelse af kontingent
− Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
− Forslag fremsættes om nedsættelse af kontingent til 200 kr.
− Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2022 vedtages med stemmeflertal på
generalforsamlingen.
6. Budget for det kommende år
− Kassereren fremlagde budgettet for 2022.
− Der forventes en øget indtægt på arrangementer næste år. Flere er allerede datosat.
− Hadsten Gade Gran Prix er ikke budgetteret med hverken overskud eller underskud i 2022.
Der er en tilkendegivelse fra HCK om at afholde løbet i 2022, men formen er stadig ikke
klarlagt.
− Der budgetteres igen med et tilskud til tøj i 2022. Formen for tilskuddet er endnu ikke
klarlagt.

−
−

Tankerne bag budgettet for ungdoms- og voksenudvalg blev uddybet og delt.
Budgettet godkendes af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
− Formand, Lars Toft Pedersen, genopstiller ikke.
− Kasserer, David S. Møller, er ikke på valg.
− Bestyrelsesmedlemmer:
i. Henrik Vincent Kristensen, Niels Ove Christensen og Simon Sundgaard Nymann er
ikke på valg.
ii. Tine Gamborg er på valg og genopstiller.
− Tommas Amstrup stiller op som formand og vælges af generalforsamlingen.
− Tine Gamborg genvælges som bestyrelsesmedlem.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
− John Sørensen er på valg og genopstiller.
− John Sørensen vælges som 1. suppleant, og Tom Jørgensen vælges som 2. suppleant.
9. Valg af revisor
− Jørgen Tind indstilles genvalgt som revisor.
− Generalforsamlingen vælger Jørgen Tind som revisor.
10. Valg af revisorsuppleant
− Kim Knudsen indstilles genvalgt som revisorsuppleant.
− Generalforsamlingen vælger Kim Knudsen som revisorsuppleant.
11. Eventuelt
− Uddeling af pokaler og priser
i. Årets Resultat: Anders Sørensen – for hans indsats ved årets Hærvejsløb, hvor han
kørte i mål som nummer 1 på ruten fra Aalborg til Viborg.
ii. Årets Fremmøde/Årets Rytter: Tommas Amstrup – manden bag en stor indsats på
motionssiden for både ruteplanlægning, intervaludførsler og mange andre opgaver
i voksenudvalget.
− Klubtøj – Jesper Dannerfjord
i. Der blev lagt op til en dialog omkring sponsorer på klubtøj, og om man eventuelt
kunne forestille sig at andre uden for klubben skulle have lov til at købe tøjet.
ii. Bestyrelsen orienterer om, at tankerne om sponsorfrit tøj var oppe og vende i
sponsorudvalget, og antallet af sponsorer blev i samme ombæring sat ned.
Bukserne blev bevidst friholdt fra at have påsat sponsorer.
iii. Der har desuden været snak om en-dages sponsorater og ved særlige
begivenheder.
− Bestyrelsen takker Lars Toft for hans indsats i bestyrelsen og i klubben.
− Bestyrelsen takker Jørgen Tind for hans arbejde som dirigent ved generalforsamlingen samt
arbejdet med regnskabet.

