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  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 2020 på ca. 70.000 kr. der dermed forøger egenkapitalen. 
- HCK har haft et fald i medlemstal i 2020. 
- Tøjbeholdningen er nedskrevet til 0. 
- Regnskabet godkendes af generalforsamlingen uden yderligere bemærkninger. 

4. Behandling af indkomne forslag 

- Ingen indkomne forslag. 
 

5. Fastsættelse af kontingent  

- Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
- Kontingentet vedtages uændret for 2021. 

 
6. Budget for det kommende år 

- Formanden fremlagde budgettet for 2021. 
- Der budgetteres ikke med Hadsten Gade Grand Prix i 2021, men der er fortsat mulighed for 

afholdelse, såfremt situationen tillader det. 
- Budgettet lægger op til et underskud på 50.000 kr. grundet tilskud til tøjkøb. 
- Budgettet godkendes af generalforsamlingen. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- Formanden, Lars Toft Pedersen, er ikke på valg. 
- Kasserer, David S. Møller, genopstiller og vælges for 2 år af generalforsamlingen. 
- Bestyrelsesmedlemmer: 

o Tine Gamborg er ikke på valg. 
o Kim Ludvigsen er udtrådt af bestyrelsen og genopstiller ikke. Torben Severinsen 

er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Kim Ludvigsen. Han genopstiller ikke. 
o Niels Ove Christensen er på valg og genopstiller. 
o Henrik Vincent Kristensen og Simon Sundgaard Nymann opstiller til bestyrelsen. 
o Bestyrelsen ønsker at udvide antallet af medlemmer til 6 personer. Dette 
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ønskes godkendes af generalforsamlingen. 
o Niels Ove Christensen, Henrik Vincent Kristensen og Simon Sundgaard Nymann 

vælges til bestyrelsen.  
8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

- Bestyrelsen lægger op til at der kun er 1 suppleant. Generalforsamlingen vedtager at 1 
suppleant er nok. 

- John Sørensen genopstiller. 
- Torben Severinsen genopstiller ikke. 
- John Sørensen vælges som suppleant. 

 
9. Valg af revisor 

- Jørgen Tind indstilles som revisor.  
- Generalforsamlingen vælger Jørgen Tind som revisor. 

 
10. Valg af revisorsuppleant 

- Kim Knudsen indstilles som revisorsuppleant.  
- Generalforsamlingen vælger Kim Knudsen som revisorsuppleant. 

 
11. Eventuelt 

- Uddeling af pokaler og priser 
o Årets Resultat: Alexander Young Andersen – på trods af COVID-19 har Alexander 

holdt formen ved lige, og han kørte et utroligt flot resultat hjem ved DM i XCO. 
o Årets Fremmøde/Årets Rytter: Holger Weihrauch – hans ukuelige arbejde med 

Mandfolk på MTB og den store indsats i tøj- og designudvalget. 
o Årets Badass: Ove Linnet Møller – som blev Jysk-Fynsk mester i U70. 
o Bestyrelsen takker Torben Severinsen og Kim Ludvigsen for deres indsats i 

bestyrelsen og i klubben. 
o Bestyrelsen takker Jørgen Tind for hans arbejde som dirigent ved 

generalforsamlingen samt arbejdet med regnskabet. 
- Er der dialog med HGF/HIC omkring samarbejde? – Poul Askov 

o Sidste år var HGF/HIC ikke interesserede i at lave en rabataftale 
o Bestyrelsen har derfor ikke i år taget kontakt med HGF/HIC. 
o Bestyrelsen vil gerne indgå i en dialog med HGF omkring et samarbejde. 

- Hvor mange udvalg er der, er der nok frivillige, og bør bestyrelsen tage flere opgaver? – 
Niels Chr. Laursen 

o Bestyrelsen vurderer, at den nuværende organisering er hensigtsmæssigt for 
varetagelse af klubbens- og medlemmernes interesser. 

o Den nye bestyrelse vil som led i konstitueringen drøfte organiseringen.  
- Hvad er forventningerne for 2021 sæsonen/ er der en vision? Der er en udfordring med 

manglende kommunikation fra bestyrelsen – Tommas Amstrup 
o Bestyrelsen har i beretningen nævnt samarbejde med udvalgene, anerkendelse af 

frivillige indsatser i klubben og udbredelse af vores nye klubtøj som fokusområder i 
2021. 

o Bestyrelsen har et forbedringspunkt i forhold til at forøge kommunikationen ud til 
medlemmerne sammen med udvalgene. Et godt forbillede er kommunikationen fra 



DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING I HAMMEL CYKLE KLUB 
TORSDAG DEN 12. NOVEMBER 2020 I INSIDE KL. 19.00 

sporudvalget med korte historier og billeder på FB fra sporbyggerdage.  
- Er der tænkt over hvordan vi udbreder kvindedelen af MTB? - Birgit 

o Der er ved at blive udbredt et koncept fra DGI omkring kvinde MTB, og hvis man 
kan finde en tovholder er der gode muligheder her. 

o Forslag om at bruge Facebook mere for at hverve medlemmer. 
o Forslag om at lave et initiativ, hvor ægtefællerne tager med, og man cykler sammen 

til at starte med. 
- Er der en MobilePay konto hvor man kan indbetale til sporet/klubben?  

o Sporarbejdet sker på tværs i kommunen gennem et sporlaug. Derfor er der også 
andre end klubbens medlemmer, der tager del i arbejdet. 

o Sporlauget opfordrer til, at alle der nyder sporerne og gerne vil bidrage giver en 
hånd med på spordagene. 

- Gadeløb i Hammel/Hadsten 
o Kommunens tilskud er bestemt til gadeløb i Hadsten. 
o Vigtigt at få hele klubben med og gøre det til et fælles arrangement. 
o Klubben bakker gerne op om medlemmer der tager initiativ til gadeløb i Hammel 

lige som det er tilfældet med initiativer til andre løb og cykelaktiviteter. 
- Præsentation af nyt klubtøj 

o Klubbens nye klubtøj blev præsenteret. 
o Der ydes 400 kr. i rabat til klubbens aktive medlemmer 
o Webshoppen er åben frem til 29. november 2020 til levering i uge 4. 

  
  

 


