REFERAT
GENERALFORSAMLING : CYKLISTFORBUNDET , HOLSTEBRO AFDELING .

DAG: onsdag

DATO: 08.09.2021

KL: 19.00 -21

Deltagere – 12 stk.: Jørgen, Aase, Inger, Hans Jørgen, Jonna, Anna, Kirsten, Jens T., Lene,
Henrik K.H., Birgitte, Vera.
1. Valg af ordstyrer
og referent
2. Bestyrelsens
beretning v/formand

Hans Jørgen blev valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Referent: Vera
Det forgangne år har været præget af corona.
Vi har de bedste håb for det kommende år.

Jørgen Thomassen.
Beretning godkendt.
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 606 kr. i bank og 24 kr. i kontanter.

Jørgen Knudsen.

Kvitteringer m.v. fra Aktivitetscentret går direkte til
Cyklistforbundet i København – sådan har vi aftalt det.
Beretning godkendt.

4. Behandling af

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

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

På valg er:
Hans Jørgen Knudsen: genvalgt
Henrik K. Henriksen: Ønsker ikke genvalg. Der blev ikke
valgt nyt bestyrelsesmedlem. Pladsen står som vakant.
Suppleanter: 1. suppleant – Lene Jakobsen
2. suppleant – Vagn Christensen
Kjeld Lund blev valgt som revisor.
Jonna Poulsen stopper nu som webmaster. Vi har ikke fået valgt ny
webmaster.
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.
Vi takker alle Henrik og Jonna for deres indsats. TAK.
Vi drøftede emnet om fortsættelse af at have en bestyrelse eller
ingen bestyrelse. Konklusion: Vi fortsætter med bestyrelse, som
den fremtræder nu.

6. Valg af delegeret til
landsmødet

Det er i Odense sidst i oktober, 2021:
Jørgen Thomassen deltager, såfremt det er muligt. Er der flere, der
har interesse i det – så kontakt Jørgen Thomassen.
Deltagelse er udgiftsneutral for deltagere.

7. Evt.

Antal medlemmer i Cyklistforbundet Holstebro-afdeling: ca. 70.
Vera har forud for generalforsamlingen til bestyrelse og
suppleanter fremsendt forslag om, at Jens Thomsen ved
onsdagsturene bliver fast turleder/tovholder – således, at Jens
Thomsen kan forespørge/uddelegere turlederopgaven til de
forskellige cyklister, der deltager.
På den måde kan en given turleder være forberedt til ”næste uge”,
hvis nu denne bliver bedt om at være turleder.
Forslaget er vedtaget.
Jens Thomsen takker for tilliden og vil gøre sit bedste.
Kommentar til onsdagsturene: De har virkelig flot opbakning.
26.9.2021 kl.13 fra aktivitetscentret har Birgitte og Vera
søndagstur til Handbjerg Marina. Mød endelig op til en dejlig
søndags-cykeltur. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.30.
Julekomsammen? Skal vi mødes til julespise af en slags, nævnte
Birgitte. Vi drøftede emnet og nåede frem til, at en onsdag i
december 2021 kunne vi tage et stykke smørrebrød eller andet –
efter vores onsdagscykeltur på Aktivitetscentret. Hans Jørgen
drøfter det på næste onsdagscykeltur den 15.9.21 – for at få fastsat
en dato til dette træf: en onsdag i december 2021 evt. kl. 13.
Næste generalforsamling: Marts 2022.

Referent: Vera Bagge

