Cyklistforbundet Guldborgsund
Generalforsamling 10. marts 2020
i Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F.
Referat
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Per Nielsen blev valgt til dirigent. Irene Hansen blev valgt til referent.
Der blev ikke behov for stemmetællere.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Formandens/bestyrelsens beretning.
Formanden, Bjarne Arildsen, aflagde en god og fyldestgørende beretning for 2019.
Birgitt Bjerre synes, at det skulle have været med i beretningen vedr. cykler i busser,
samt at der burde være skrevet om cykler på Diget og ved Bøtø, Marielyst.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
Kassereren, Erik Kjørup Andersen, fremlagde det reviderede regnskab, som blev omdelt.
Vi har 128 medlemmer i Guldborgsund og 32 medlemmer på Lolland.
Regnskabet blev godkendt.
4. Beretning fra grupper og udvalg.
Der har været 31 ture, 21 tirsdagsture, 5 søndagsture og 5 diverse ture, Sundruten, Bogø tur,
Tour de Falster og Frugtfestival. Deltagerantal fra 2 til 11.
To tirsdagsture blev aflyst på grund af regnvejr, 30,5 km i gennemsnit og i alt 5.355 km.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændring i vedtægternes § 5:
Fra:
”Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet Cyklister,
brev/blad til medlemmerne.”
Til:
”Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel via/e-mail og/eller
bekendtgørelse på foreningens hjemmeside.”
Begrundelsen for forslaget er, at generalforsamlingen fra i år ikke længere kan annonceres i
Cyklister, samt at man fra Cyklistforbundet centralt ikke ønsker at bruge penge på porto.
Ændringsforslaget blev udleveret og vedtaget.

6. Valg af bestyrelse og op til 2 suppleanter:
Irene Hansen blev genvalgt.
Birgitt Bjerre blev genvalgt som 1. suppleant og Tanja Beckmann nyvalgt som 2. suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Genvalg for 1 år af Per Nielsen som revisor.
Nyvalg for l år af Rita Paldrup som revisorsuppleant.
8. Valg af delegerede til landsmøde.
Bjarne Arildsen og Erik Kjørup Andersen blev valgt. Birgitt Bjerre blev valgt som suppleant.
9. Valg til diverse udvalg.
Vi prøver at finde ud af tirsdagsturene?
Der er nogen, der aftaler fra gang til gang og cykler selv, da der ikke kunne findes en turguide.
19. april 2020 til Lolland/Birgitt.
16. maj 2020 Bogø/Erik.
14. juni 2020 Fuglsang/Nysted/Bjarne.
Grundet Coronasituationen er turene efterfølgende blevet aflyst.
10. Eventuelt.
Tanja vil prøve at hverve nye yngre medlemmer (familier).
Måske forsøger vi med rengøring af cykler til foråret.
Vi vil søge penge i forbundet til det.
Uge 30 er Cykelturistuge.
Efter generalforsamlingen var lokalforeningen vært ved et mindre traktement.
Irene Hansen
16.6.2020

Bestyrelsen har konstitueret sig den 17. juni 2020:
Formand: Bjarne Arildsen
Næstformand: Irene Hansen.
Kasserer: Erik Kjørup Andersen

