Referat fra generalforsamling d.23/11-2009
Ad punkt 1. Valg af dirigent.
Peter Rudbeck blev valgt til dirigent
Ad punkt 2. Formandens beretning.
1. Medlemstallet er på 172, hvilket er en meget flot stigning på 31 %
2. Vi har i år startet Silkeborg Cykelskole, her var der tilmeldt 75 deltager til sæsonstart og ca. 50 har gennemført
skolen. Skolen er en af de væsentligste årsager til den flotte fremgang i medlemstallet. Cykelskolen vil blive
gennemført igen i 2010.
3. MTb løbet i marts måned blev en meget stor succes med 673 tilmeldte, Dette er en stigning på 60 %. Vi fik et
meget stor og flot overskud på dette løb, Kasserer Søren Nystrup vil komme nærmere ind på dette.
4. Sæson opstarten gik godt, først kørte vi en tur på ca. 50km, vejret var desværre ikke med os det regnede det
meste af turen, hvilket medførte en del punkteringer. Efterfølgende fik vi alle en dejlig varm suppe.
Deltager antallet slog alle tidligere rekorder, 60 medlemmer deltog.
5. Klubbens træningslejer gik i år til Gjerrild vandrehjem på Norddjursland, også her var der meget stor tilslutning
30 medlemmer deltog. Selvom vi ikke fik forloren hare som vi var vant til i Holsted, så blev turen en stor succes.
Her fik vi den skønneste økologiske mad.
6. Vores Harzen tur var igen i år et arrangement der tiltrak mange medlemmer der var 45 der deltog i turen. Vejret
var desværre ikke noget at skrive hjem om. Vi blev ramt af regn og kulde, men trods det blev der cyklet mange
gode træningskilometer i bakkerne i Harzen
7. Michael Taisbak var igen i år arrangør af Tour De Ebeltoft turen, den blev afviklet på sædvanlig god måde og i
godt vejr. En stor tak til Michael.
8. Enkeltstarten gik overvældende godt i forhold til 2008 hvor vi måtte aflyse. I år var der 42 til enkeltstart.
Vejret var med os den dag med høj solskin og let vind, dette resulterede i mange flotte tider, både fra de
kvindelige og de mandlige deltagere.
9. Sæson afslutningen bød på godt vejr. Vi cyklede en god tur på 50 km. Hvorefter klubben var vært med deller og
kartoffelsalat. Til dette arrangement deltog 48 medlemmer. En stor tak til Mette og Marianne for hjælpen med
servering til opstart og afslutning, samt tak til Jan Rods mor som har tilberedt maden til os.
10. Vores nye klubtøj har fået en rigtig god modtagelse blandt medlemmerne, tøjet er af en meget god kvalitet og vi
har i år fået rigtig meget tøj ud at køre. Tak til alle medlemmer som har købt tøjet, dette har været godt for vores
sponsorer som har fået en rigtig god eksponering både i bybilledet og til div. Cykelløb.
Ad punkt 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasserer Søren Nystrup fremlagde et revideret regnskab, der blev godkendt.
Ad punkt 4. Behandling af indkommende forslag.
Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen angående ændring af medlemskab så der bliver to at vælge imellem.
1.
2.

A medlemskab som indeholder licens og cykelblad (CyclingWorld)
B medlemskab som er uden licens og uden cykelblad.
Forslaget blev vedtaget.

Der var også indkommet følgende forslag til kontingentstruktur fra John Rasmussen.
1.

Medlemskab der inkluderer licens, med eller uden DCU-blad (derved er der også tegnet forsikring)
Forslaget blev nedstemt.

2.

Medlemskab uden licens med eller uden blad (og måske skal det dokumenteres, at medlemmet har en
fritidsulykkesforsikring eller er forsikret på anden vis)
Forslaget blev nedstemt.

3.

Passivt medlemskab (deltager ikke i klubbens aktiviteter)
Forslaget blev nedstemt.

4.

Æresmedlemmer
Forslaget blev nedstemt.

5.

Cykelskolen bør fortsat være gratis det 1. sommerhalvår, men derefter bør det opfølges at et af ovenstående
kontingenter.
Forslaget blev nedstemt. Men de fremmødte gav bestyrelsen mandat til at finde ud af, hvornår der skal betales
kontingent.

Ad punkt 5. Fastsættelse af kontingent.
Prisen på et A medlemskab kommer senere, DCU-Motion kender pt. ikke prisen på Motion-Licens 2010. Der er varslet
en meget kraftig prisstigning fra forsikringsselskabet, hvorfor forsikringen muligvis bortfalder fra licensen. Prisen på et
B medlemskab bliver 300kr.
Ad punkt 6. Valg af kasserer. På valg Søren Nystrup
Søren modtog genvalg
Ad punkt 6a. Valg af bestyrelsesmedlem. På valgJan Rod.
Jan Rod modtog genvalg
Ad punkt 7. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg Leon Stokholm.
Leon Stokholm modtog genvalg.
Ad punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg John Rasmussen og Kuno Sørensen.
Begge modtog genvalg.
Ad punkt 9. Eventuelt.
Ole Papsø roste bestyrelsen for mange gode aktiviteter.

Sekretær
Torben Pedersen.

