DAGSORDEN
GENERALFORSAMLING : CYKLISTFORBUNDET , HOLSTEBRO AFDELING .
DAG: onsdag

DATO: 16.9.2020

KL: 19.00 -21

Deltagere – 20 stk.: Jørgen, Henrik F., Vera, Lene, Anna, Kirsten, Kjeld, Inger, Arne, Holger,
Thomas, Jonna, Hans Jørgen, Birgitte, Aase, Vagn, Henrik H K, Jytte, Jens & Rya.
1. Valg af ordstyrer

Birgitte / Vera. Birgitte: Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

og referent
2. Bestyrelsens

Birgitte bød velkommen til deltagerne. Dejligt at se så mange til

beretning v/formand

vores generalforsamling med efterfølgende billedforedrag af Henrik

Birgitte Rønning Ø.

Fastergaard om Hviderusland.
Generalforsamlingen holdes på et aktivt cykelsted, idet
Aktivitetscentret er udgangspunkt for vore cykelture.
Onsdagsturene, der har deltagelse af op til 20 deltagere nogle
gange – det er så flot. Tusind tak til onsdagsguider.
Heldagsture ud til et specifikt område – det har vi også.
Søndagsture – det har vi også – korte som lidt længere.
Vort primære ønske i Cyklistforbundet Holstebro Afdeling det er at
lave cykelture. Det er de aktiviteter, vi har i vores klub.
I 2017 stod vi i Holstebro som arrangører af Cykelturistugen i
Danmark. Der var 100 deltagere fra hele landet.
I 2019 deltog 10 fra Holstebro i Cykelturistugen i Randers.
I 2020 var der meldt 7 deltagere fra Holstebro til Cykelturistugen i
Svendborg – og vi havde 2 hytter. Men arrangementet blev aflyst
grundet corona. Dog holdt vi fast i vore hytter og vi gennemførte
selv ture i det Sydfynske med stor succes. 30 cyklister fra hele
Danmark havde også valgt at holde fast i arrangementet og selv
køre dem igennem med Svendborg som udgangspunkt. Det blev en
flot og en fantastisk uge 30.
Bliver der en cykelturistuge i Danmark i 2021? Vi ved det ikke!
Hvor mange medlemmer tæller Holstebro Afdelingen? 77 medl.
Beretningen blev godkendt.
TAK til Birgitte.

3. Kassererens beret-

Hans Jørgen omdelte regnskabsbilag til alle deltagere og gennemgik

ning og revideret

tallene og svarede på stillede spørgsmål.

regnskab ved Hans

Vores beholdning er 726 kr.

Jørgen Knudsen.

Birgitte tilføjede ang. et beløb vi har haft til at stå fra samarbejdet
mellem Cyklistforbundet, Firmaidræt og Holstebro Kommune vedr.
Vi Cykler til Arbejde – at beløbet skulle tilstilles sekretariatet i
Cyklistforbundet – og det er sket. Så det forhold er helt og aldeles
afklaret.

Har vi ideer til arrangementer i Cyklistforbundet – så sig frem.
Så ser vi på, hvad der er muligt – også økonomisk.
Regnskabet blev godkendt. Tak til Hans Jørgen.
4. Behandling af

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen,
supp. og revisor

På valg er: Jørgen Thomassen og Birgitte Rønning.
Jørgen Thomassen blev genvalgt.
Birgitte modtog ikke genvalg.
Valgt til bestyrelsen blev Jens Kokholm.
Suppleanter: 1. suppleant – Lene Jakobsen
2. suppleant – Vagn Christensen
Kjeld Lund blev valgt som revisor.
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

6. Valg af delegeret til

Det er i Odense sidst i oktober, 2020: Birgitte Rønning deltager.

landsmødet
7. Evt.

Jonna Poulsen: Vil andre gerne stå for hjemmesiden – så sig
endelig til? Ingen meldte sig. Men alle har stor ros til Jonna – du
klarer hjemmesiden så flot. Tak for det.
Vera takkede Birgitte for indsatsen som formand i de forgangne
år.
Hans Jørgen takkede på vegne lokalafdelingen - med
vinhilsen - Birgitte for arbejdet som formand. Ikke mindst stor
tak for det store arbejde, du lagde i Cykelturistugen 2017 i
Holstebro. Det var din fortjeneste, at det blev så stor en succes og
det fortjener stor ros og respekt. Vi hører stadigvæk fra dele af
Danmark, hvor godt et arrangement, det var i Holstebro i 2017.
Birgitte tilføjede: Ja og maden var god og vi havde så mange
cykelguider. Birgitte sluttede med ordene: Årene som formand –
det har været en fornøjelse. Tak.
Så drøftedes det emne, hvorvidt vi skal have sammenkomst
blandt cyklister til sommer og jul. Vi kom ikke frem til noget
konkret. Stemningen er til, at vi skal have det, men lige hvad form
det skal foregå i og hvor – det ved vi ikke. Lene Jakobsen foreslog,
at vi til jul 2020 holder en spisning på Aktivitetscentret efter en
onsdagscykling. Det forslag vakte gehør og måske bestyrelsen vil
tage teten til, at vi kan gennemføre det på Aktivitetscentret hen
mod jul 2020.
Vera som referent får referatet godkendt af Hans Jørgen K. og
sender derefter referatet til Cyklistforbundet i København.

Referent: Vera Bagge

