
Cyklistforbundet, Holstebro afdeling.  

Generalforsamling onsdag den 13.3.2019. Deltagere 18 stk.;  

Bjarne, Hans Jørgen, Jonna & Peter, Thomas, Niels Kristian, Kjeld, 

Birgitte, Kirsten, Jytte, Henrik KH, Jens, Henrik F, Jørgen T, Jes, 

Lene, Åse, Vera. 

 

Velkommen ved formand Birgitte Rønning Østergaard. 

Hvor herligt at se så stor en opbakning til vores generalforsamling – det er vel nok dejligt. Vi 

er i loftssalen i dag – for det er bedst egnet til lysbillede foredrag, der kommer senere i 

programmet.  

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

1. Valg af ordstyrer og referent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab.  

4. Behandling af indkomne forslag, der skal være indgået til bestyrelsesformanden 

  senest 3 uger før generalforsamlingen.  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor  

6. Valg af delegerede til landsmødet  

7. Eventuelt 

Ad. 1: Bjarne blev valgt til ordstyrer – Vera til referent. 

Ad. 2: Bestyrelsens beretning for 2018/19 ved Birgitte: Indvielse af Motorvejen 29.9.2018   

 - her havde vi en stand. Det var koldt. Vores pavillon var sat godt fast – ellers var den 

 blæst væk. Et godt arrangement.  

 Cykelturene: De mest populære er onsdags formiddagsturene og det er dem, der 

 samler flest deltagere – en virkelig stabil skare møder op her. Mere forsigtig opbakning 

 er der til søndags-cykelturene, men de, der kommer afsted - har en god dag. Og så er 

 der heldagsturene på en hverdag et sted hen i det jyske – de samler også en god flok 

 og for dem, er der også stor begejstring. Vi siger tak til alle årets guider på de 

 respektive ture.  

Ad. 3: Kasserer Hans Jørgen omdelte regnskabet og kommenterede. Vi har i det forgangne år 

 modtaget ca. 3.000 kr. fra Cyklistforbundet (CF). Hans Jørgen har søgt om 4.400 kr. for 

 det nye år og det får vi, men fratrukket vores kassebeholdning på 2.630 kr. = 1.770 kr., 

 som vil tilgå os fra CF. Hans Jørgen vurderer på det – altså den måde hvorpå/ og 

 holdning til tingene. Regnskabet blev godkendt. 

Ad. 4: Der var ikke indkommet nogle forslag. 

Ad. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Jonna, Hans Jørgen, Henrik HK. Alle tre 

 opnåede genvalg. Suppleanter: Lene og Vagn. Også her skete der genvalg. 

 Revisor: Kjeld blev genvalgt.  

Ad. 6: Valg af delegeret til landsmødet. Der blev ingen beslutning taget om nogen delegeret. 

 Bestyrelsen bemyndiges hermed til at træffe den beslutning. 

Ad. 7: Eventuelt:  



 Jytte Thomsen, der jo har været vært for Agger-turene i en årrække – står med 

 udfordringer og prøvelser lige nu. Jytte vil gerne afvikle turen i 2019, hvis der viser sig 

 mulighed for det og energi. I så fald vil vi høre nærmere fra Jytte. Ellers ser vi bort fra 

 det i 2019.  

 Hans Jørgen foreslår en generel drøftelse af, hvad vi gør, når bestyrelsen siger fra og 

 bliver for gamle og der ikke er nogle til at afløse. Ja, vi bliver alle ældre og vi har ikke 

 stor tilgang af yngre medlemmer. Vi tænker over det og glæder os over alle de 

 cykelture vi trods alt har her og nu. 

 Vera anmoder om at få vedtægterne lagt på vores hjemmeside. Birgitte sender dem 

 til Jonna. Tak. 

 Hans Jørgen: Skal vi afholde medlemsmøder/bestyrelsesmøder i løbet af året? 

 Konklusion: Når bestyrelsen konstituerer sig – så tages der stilling til det. Jonna: Det 

 afhænger jo tit af, om vi har arrangementer i sigte. Det havde vi i 2018 vedr. Motor-

 vejs-indvielsen/Vejfest i Vest, hvor vi havde en stand.  

 Henrik F.: Hvor mange medlemmer har CF Holstebro-afd.? 59 medl. pr. 1.12.18. 

 Bjarne: Færdselssikkerhedsrådet var der liv i engang. Men i 3 år har der ikke været 

 møder. Bjarne har været vores repræsentant og han møder op, hvis Holstebro 

 Kommune indkalder til møde. Kommunen vil forsøge at få rådet i gang igen. Jens 

 Thomsen har tidligere været suppleant for Bjarne i dette råd. Mødeantal er max. 3 

 årligt. Vi ser, hvad der sker. Skriv til Bjarne, hvis I har konkrete ankepunkter vedr. 

 færdselssikkerhed. Men det skal være beskrevet konkret og tydeligt om, hvor og hvad! 

 

Mødet sluttede 19.40 og Birgitte takkede for det flotte fremmøde og et godt møde. 

Henrik Fastergaard gjorde klar til lysbillede foredrag. Der stødte yderligere en deltager til.  

Seancen var omkring en tur til Namibia/Angola fra 30.12.18 og 5½ uge frem med 

Henrik Fastergaard og Henrik Schumacher. Turen var planlagt på cykel, men det blev 

kombineret cykel/bus – grundet helbredsmæssige omstændigheder ved Schumacher. 

Dog blev det en rigtig god tur og Henrik F. fortalte med begejstring om deres oplevelser.  

Og billederne var flotte og meget fortællende - om de store lande nede i sydvest-Afrika. 

Stor tak til dig, Henrik – vi står parate, når du igen har eventyrlige rejser at fortælle om og 

give os indblik i.  

 

 

 

Referent: Vera 

 

 

 

 


