REFERAT
GENERALFORSAMLING : CYKLISTFORBUNDET , HOLSTEBRO AFDELING .

DAG: onsdag

DATO: 23.3.2022

KL: 19.00 -21

Deltagere – 14 stk.: Jørgen, Hans Jørgen, Jens K, Jonna, Peter, Kjeld, Vagn, Holger, Bjarne, Vera,
Anna, Kirsten, Bente, Lisbeth. Formand Jørgen Thomassen bød velkommen til generalforsamlingen.
1. Valg af ordstyrer
og referent.
2. Bestyrelsens

Bjarne blev valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Referent: Vera
Jørgen er kontaktet af Dagbladet Holstebro – ang. hvordan vores

beretning v/formand

forening har det. Jørgen havde ”ingen kommentarer”.

Jørgen Thomassen.

Sidste år havde vi 1 søndagstur – til Handbjerg 26.9. Turen var en
succes. Onsdagsturene var velbesøgte og blev gennemført i en
positiv ånd og med god stemning.
Beretning godkendt.

3. Kassererens beret-

Hans Jørgen omdelte regnskabsbilag til alle deltagere og

ning og revideret

gennemgik tallene og svarede på stillede spørgsmål.

regnskab ved Hans

Vores beholdning er 236 kr. i bank. Kvitteringer m.v. fra

Jørgen Knudsen.

Aktivitetscentret går direkte til Cyklistforbundet i København –
sådan har vi aftalt det.
Jørgen T og Hans J K redegjorde for noget fejlforsendelse ang.
kontingent til HAC på 250 kr. Pengene er betalt til HAC fra Kbhvn.
Hans JK har fra Jørgen T fået mail om køb af værktøj og
vedligeholdelse af udstyr. Klogeligt åbnede Hans JK ikke mail – det
var nemlig fup og fiduser.

CF=Cyklistforbundet

Hans JK har søgt midler ved CF i København. 150.000 kr. har de
til deling blandt afdelingerne i Danmark. Vi fik 0 kr. fordi ”vi har
6.127 kr. beroende ved CF i København, dem kan vi bruge først.”
Beslutning: Hans JK forsøger at få de 236 kr. væk fra banken – da
det hele ellers ender med at gå op i gebyrer!
Hans JK og Jens K vil forsøge at få afklaret, om evt. annoncering
på FB efter flere medlemmer – kan dækkes af de 6.127 kr.
Hans JK vil få undersøgt konkret, hvad de 6.127 kr. må bruges på!
Beretning godkendt.

4. Behandling af
indkomne forslag

Hans JK har sendt forslag til formand Jørgen T lydende således:
”Bestyrelsen træder tilbage og erstattes af en kontakt/talsmandsordning, da der ingen aktivitet er i bestyrelsen og vi har
ingen penge på kontoen.
Cyklistforbundet vil gerne bibeholde en kontakt til os.
Vi har søgt penge til aktivitet. Vi bibeholder hjemmesiden.

Resultat vil blive: Vi sender vores beholdning ca. 250 kr. til
København. Eventuelle udgifter dækkes af Hans JK, som derefter
modtager refusion fra København. Så er vores CF-afdeling ”sat i
dvale” og vi koncentrerer os blot om at ”cykle”.”
Hans JK’s forslag blev drøftet med fokus på fordele og ulemper.
Konklusion: Hans JK trækker sit forslag tilbage – efter at det var
blevet drøftet – og det skal af Hans JK undersøges nærmere,
hvordan vi kan forholde os i forhold til de 6.127 kr. Konkret
hvad må de bruges til?
5. Valg til bestyrelsen,
supp. og revisor

På valg er:

Jørgen Thomassen: genvalgt
Jens Kokholm: genvalgt

Suppleanter: 1. suppleant – Lene Jakobsen
2. suppleant – Vagn Christensen
Kjeld Lund blev valgt som revisor.
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.
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 2022.

Det var i Odense i 2021 – sted for 2022 er ukendt:
Jørgen Thomassen overvejer deltagelse.
Deltagelse er udgiftsneutral for deltagere.

7. Evt.

Hilsen fra Inger Abildgaard Jensen om tur 17.8.2022:
Onsdag 17. august 2022 kl. 08.00 - start Aktivitetscentret.
Godt 80 km – forventet hjemkomst ved 16-tiden.
Turen går over Hornshøj, Ryde, Stendis, Djeld, Stubbergård,
Trandum, Sevel, Vinderup, Voldstrup, Hjerm og hjem.
Der holdes godt med pauser.
Jeg håber at se jer. Husk mad og drikke til turen.
Mange hilsner fra Inger Abildgaard Jensen Mobil: 6016 2431
******************
Vera sender Ingers tur til Jonna til hjemmesiden. Tak Jonna.
Næste generalforsamling: Marts 2023.

Referent: Vera Bagge
Referat underskrevet af: Hans Jørgen Knudsen, kasserer

Hans Jørgen Knudsen

Vera Bagge, referent

Vera Bagge

