GENERALFORSAMLING I HAMMEL CYKLE KLUB
MANDAG DEN 14. NOVEMBER 2022 KL. 19.00
1. Valg af dirigent
− Bestyrelsen peger på Jørgen Tind. Jørgen Tind vælges som dirigent.
− Jørgen Tind konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.
− Tine Gamborg tager referat.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
− Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
− Regnskabet viser et overskud på 41.000 kr. mod et budgetteret underskud på 50.000 kr.
− Medlemstallet svinger lidt hen over året – men ved årsskiftet (30/9) er der 191 medlemmer
i HCK.
− Udvalgene har brugt mindre end budgetteret og primært til udgifter på ekstern træner og
løbstilskud.
− Der blev forespurgt på en potentiel bod i indeværende sæson fra DCU for manglende
afholdelse af licensløb. Der er betalt 3000 kr. i bod til DCU i 2022.
− Regnskabet godkendes af generalforsamlingen uden yderligere bemærkninger.
4. Behandling af indkomne forslag
− Ingen indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
− Bestyrelsen foreslår uændret kontingent med samme vilkår.
− Bestyrelsens forslag om uændret kontingent for 2023 vedtages på generalforsamlingen.
6. Budget for det kommende år
− Kassereren fremlagde budgettet for 2023.
− De fleste indtægter budgetteres uændret i forhold til 2022. Arrangementer nedsættes da
der ikke er de store planer for 2023.
− Der afsættes igen et beløb til køb af klubtøj. Der arbejdes på at forlænge nuværende
sponsorperiode. Den nye bestyrelse vil tage stilling til det i det nye år.
− Budget til udvalgene fastholdes på samme niveau. Derudover afsættes der penge til fælles
arrangementer på tværs af udvalgene.
− Samlet set budgetteres der med et underskud, som skal dækkes af klubbens stigende
egenkapital.
− Det blev bemærket, at såfremt sponsorater ikke forlænges, bør man gentænke, om der skal
sponsorer på klubtøjet fremadrettet. Også set ud fra et bæredygtighedsprincip.
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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.

−

Der blev spurgt ind til en aftale for 2023 for Hadsten Gade Grandprix. Der er endnu ikke
indgået en aftale med HSEK. Lige i øjeblikket afventes et evalueringsmøde.
Budgettet godkendes af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
− Formand, Tommas Amstrup, er ikke på valg.
− Kasserer, David S. Møller, modtager genvalg. David vælges af generalforsamlingen som
kasserer.
− Bestyrelsesmedlemmer:
i. Henrik Vincentz Kristensen modtager ikke genvalg
ii. Niels Ove Christensen modtager genvalg
iii. Simon Sundgaard Nymann modtager ikke genvalg
iv. Tine Gamborg er ikke på valg.
− John Søften Sørensen og Tom Jørgensen stiller op som bestyrelsesrepræsentanter
− John Søften Sørensen, Niels Ove Christensen og Tom Jørgensen vælges af
generalforsamlingen som bestyrelsesrepræsentanter. John Søften Sørensen vælges for 1
år, og Niels Ove Christensen og Tom Jørgensen vælges for 2 år.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
− John Søften Sørensen og Tom Jørgensen er valgt ind i bestyrelsen og stiller derfor ikke op til
bestyrelsen som bestyrelsessuppleanter.
− Niels Chr. Laustsen og Ove Linnet stiller op. Niels Chr. Laustsen vælges som 1. suppleant og
Ove Linnet vælges som 2. 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
i. Årets Resultat: Lars Søndergaard Jensen for indsatsen på landevejen til diverse løb
– både licens og motionsløb.
ii. Årets Fremmøde/Årets Rytter: Ungdoms MTB trænere − Udvalgene deles i to nye udvalg. Der mangler der medlemmer til landevejsudvalget.
Udvalget må meget gerne repræsentere medlemssammensætningen i klubben.
− Niels Malling og Ove flytter et pensionisthold til Hammel Cykleklub. Holdet oprettes i
klubregi.
− Forespørgsel om der er planer om afholdelse af et DCU løb i 2023. På nuværende tidspunkt
er der ikke planer om et DCU løb i Hammel CK i 2023.
− Der opfordres til at man møder op til søndagsmotion i Hammel Idrætscenter.
− Tak for året der er gået:
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−
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i. Bestyrelsen takker Henrik Vinzent Kristensen og Simon Sundgaard Nymann for
deres indsats i bestyrelsen og i klubben.
ii. Bestyrelsen takker Jørgen Tind for hans arbejde som dirigent ved
generalforsamlingen samt arbejdet med regnskabet.
iii. Voksenudvalget takker tovholderne på MTB – Martin og Henrik. Derudover takkes
Rene Lauridsen for indsatsen på Mandfolk på MTB og på hjemmesiden.
iv. Ungdomsudvalget takker trænerne for en god indsats.
v. Bestyrelsen takker Ove for indsatsen for seniorcyklen og vicevært Niels Malling.
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