
Referat 

Generalforsamling, Haslev Cykelmotion  

Afholdt d. 4. februar 2019 kl. 19.00 -21.30 i klublokalet. 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

Dirigent: Flemming Nielsen.  

Han bemærkede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og i henhold til vedtægterne. 

Stemmetællere: Jan Sørensen og Anette Madsen 

Referent: Tabita Hartmann-Hansen 

2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år. 

Formanden, Thomas Petri, afholdt årets beretning fra bestyrelsen, som i 2018-2019 

har fået 4 nye medlemmer, idet kun Bente Sørensen var gennemgående fra den 

foregående bestyrelse. Formanden takkede den afgående bestyrelse for en fin 

overdragelse. I årets løb har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder, samarbejdet i 

bestyrelsen har været godt, og der blev opfordret til at klubbens medlemmer tager en 

tørn.  



Året har desværre budt på en del uheld og styrt. Flere af klubbens medlemmer har på 

den baggrund brækket knogler, og formanden opfordrede til, at vi alle er ekstra 

opmærksomme, og passer godt på hinanden. Vi skal fortsat være gode til at tage 

imod nye, og lære dem op i en god og sikker ånd. 

På den festlige side, har året i HCM også budt på en række gode og traditionelle 

arrangementer, men også nye tiltag. Det startede med fastelavn og herefter har der 

været afholdt foredrag v. Frank Høj, Henrik og Jørgen stod for enkeltstarten med Ole 

Krum som grillmester til efterfølgende grillpølser, Torben og Teit lavede forårsturen 

med afslutning på Villa Gallina, Jens var i førertrøjen da de 6 øers tur igen løb af 

stablen, formanden afholdt klubmesterskabet på landevej, Ole Krum og det øvrige 

festudvalg arrangerede sommerfest på Café K, Mogens og Connie bød på efterårstur i 

sommerhuset ved Præstø med efterfølgende vafler og varm cacao, Lasse afholdt både 

MTB mesterskab i nordskoven og et nyt tiltag i form af grusmesterskab, så alle 

kunne være med, også selvom singletrack ikke er livretten.  

Formanden takkede for de gode initiativer, den energi afholderne har lagt i 

arrangementerne, og deltagerne for at bakke op. Denne form for engagement er 

grundstenen i en forening som vores. 

I relation til det kommende år nævnte formanden at Harzen turen forventes at 

genopstå i Kr. Himmelfart, Hallandsåsen er på menuen i april og der er ca. 30 

medlemmer som rejser til Mallorca i slutningen af april/starten af maj.  



Formanden berørte derudover kort, at der skal findes en løsning på hold 2’s 

udfordring, med for mange på holdet, som af sikkerhedshensyn skal deles op i flere 

grupper. Det vil blive drøftet på kommende klubaften. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af 

budget for det kommende år. 

Kasserer, Bente Sørensen, oplyste indledningsvis, at der i 2018 har været 111 

betalende medlemmer, og hun kunne som supplement oplyse, at der var 90 der havde 

indbetalt kontingent rettidigt. 

Kasseren gennemgik herefter regnskabet for 2018. Der blev stillet opklarende 

spørgsmål vedr. afregning af klubtøj ved Extreme.  

Regnskabet blev godkendt. 

Kasseren gennemgik budgettet for 2019, som noget nyt er der budgetteret et beløb til 

”lang søndag”, så de forskellige hold kan bruge et mindre beløb på en is, en kop 

kaffe el. lign. For at styrke fællesskabet i klubben. 

Budgettet blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det efterfølgende år 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forblev på det nuværende niveau, da der er 

balance i regnskabet. Dette blev vedtaget. 



Johnny Andersen gjorde opmærksom på, at der for 2020 enten skal ske en justering 

af kontingentet, hvis der ikke udarbejdes nye sponsoraftaler, da de eksisterende 

udløber. 

5. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

6. Valg jf. vedtægterne af:  

1. Formand (lige år) 

Thomas Petri, Ikke på valg. 

2. Kasserer (ulige år) 

Kasserer Bente Sørensen ønskede ikke genvalg. 

Claus Falck Petri og Lennie Pedersen ønskede begge at stille op til valg. De 

fik begge lejlighed til at præsentere sig selv, samt fortælle hvad de kunne 

bidrage med i funktionen som kasserer. 

Der var 35 fremmødte til generalforsamlingen, og der blev afholdt valg i 

henhold til vedtægterne, stemmerne blev fordelt således: 

Claus Petri: 24 stemmer 

Lennie Pedersen: 9 stemmer 

Claus Petri blev således valgt som kasserer for kommende periode. 



3. Medlemmer til bestyrelsen 

Tabita Hartmann-Hansen var på valg. Hun var villig til genopstilling og blev 

genvalgt for den kommende periode.  

Henrik Mathiasen og Finn Fleron, ikke på valg. 

4. Suppleanter til bestyrelsen 

Bente Noer ønskede ikke genvalg og Claus Petri var blevet valgt til kasserer, 

der skulle derfor findes to nye suppleanter. 

Henrik Skyum og Teit Honore blev valgt.  

5. Revisorer 

Ebbe Jensen, ikke på valg. 

6. Revisorsuppleanter 

Torben Nellemann blev valgt. 

7. Valg til faste udvalg 

Festudvalget består i 2020 af: Torben Nellemann, Henrik Skyum, Jørgen 

Andreasen, Lennie Pedersen og Kim Winther. 



Øvrige aktiviteter for det kommende år blev fordelt. Dog ønskede ingen at stå 

for kaffe og kage ved klubaftener, ligesom ingen meldte sig til at afholde de 6 

øer.  

Det blev besluttet, at der må findes en løsning fra gang til gang. Formanden 

opfordrede til at medlemmerne bød ind, da det er til alles gavn og fælles 

glæde. 

7. Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt. 


