Hedehusene Fløng Cykle Klub
Ordinær generalforsamling 6.2.2017

Referat
1. Valg af dirigent

Jan Ørskou blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
klubbens vedtægter og dermed var beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning

Formanden aflagde sin beretning. Der var ingen spørgsmål og beretningen blev godkendt.
Beretningen vedlægges som bilag til referatet.
3. Kassererens beretning

Kasserer, James Nygaard, hvad meldt afbud, så formanden fremlagde regnskabet. Der var ingen
spørgsmål og regnskabet blev herefter godkendt.
4. Indkomne forslag

Bestyrelsen fremlagde et forslag om at hæve kontingentet med kr. 100,- pr. medlem pr. år fra
og med 1. januar 2018. Dog med den undtagelse, at familiekontingentet forbliver uændret.
Forslag med motivation vedlægges som bilag til referatet.
Efter en kort debat blev forslaget vedtaget ved stemmeflertal.
5. Valg til bestyrelsen

Henrik Kartin blev genvalgt som formand for 2 år.
James Nygaard afgik i utide. Maria Zeyn blev valgt som kasserer for 1 år.
Jørn Petersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.
Jan Ørskou blev valgt som bestyrelsessuppleant for 1 år.
James Nygaard blev som revisor for 1 år.
Tina Engelbrecht blev som revisorsuppleant for 1 år.
Thomas Hansen blev genvalgt som rytterrepræsentant for 1 år.
Bestyrelsen består herefter af:
Formand Henrik Kartin
Kasserer Maria Zeyn
Bestyrelsesmedlem Casper Nielsen
Bestyrelsesmedlem Jørn Petersen
Bestyrelsessuppleant Jan Ørskou
Revisor James Nygaard
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6. Eventuelt

Lars Chorfixsen spurgte ind til en plan for fællestræningen til sommer.
HK svarende, at planer i store træk er at videreføre den træning, som vi har haft fin succes med
indtil videre. Det vil sige højintensitetstræning (intervaller) om tirsdagen og længere ture med
tempointervaller om torsdagen. Vi bibeholder træning søndag morgen. Den kan dog risikere at
blive lidt svingende i fremmøde, da nogle taler om at forsøger sig med licensløb og andre vil
køre motionsløb. Søndagstræningen har primært fokus på lange ture med jævn fart.
CT træning er planlagt frem til 1. marts, hvor licensrytterne starter på landevejen tirsdag og
torsdag. Dette er dog lidt afhængigt af vejret. Evt. ændringer vil bliver meldt ud på fb.
I B&U er der lavet en plan for, hvordan vi sikrer, at deres træning fortsætte på samme høje
niveau efter, at Casper Nielsen stopper som træner. Som udgangspunkt vil B&U køre med på
intervaltræningen om tirsdagen. Selvfølgelig med egen leder. Ligeledes vil der være torsdage,
hvor nogle af B&U-rytterne følges med seniorgruppen et stykke vej og så drejer fra. Igen med
egen leder.
Jørn Petersen spurgte til, om vi kunne rykke starttidspunktet for vintertræningen i novemberjanuar til kl. 10 i stedet for kl. 9?
Det var der ikke meget stemning for. Vi har prøvet det før og det gik ikke rigtigt. Der blev dog
åbnet for, at vi kan lave nogle forsøg med den betingelse, at det bliver meldt klart ud på fb i
forvejen.
HK orienterede om, at bestyrelsen overvejer at oprette et sportsligt regelsæt, ligesom man har
i DCU. Der er intet konkret oplæg endnu. Tanken er, at reglerne kan beskrive, hvordan vi
forholder os, hvis der f.eks. skal køre holdløb eller andre tidskørsler.
- Er det f.eks. ok, at man danner par med en rytter fra en anden klub, hvis der er chance for
medaljer eller skal man vælge en klubkammerat?
- Er det ok, at vores motionister stiller op i andet end vores klubtøj, hvis de deltager i
motionsløb?
Intentionen med et sådant regelsæt er blot at sætte nogle retningslinier op god tid i forvejen,
så vi ikke står med en konflikt i sidste øjeblik.
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