Cyklistforbundet Lemvig

Referat af ordinær generalforsamling
torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.30
Mødet blev afholdt i Havnens Hus, Lemvig.
Der deltog 15 medlemmer af afdelingen. Desuden lederen af Lemvig Kommunes
Vej- og Parkafdeling, Hanne Underbjerg, samt medlem af hovedbestyrelsen Inger
Ørbæk, Viborg.
Formanden, Helge Thomsen, bød velkommen.
1. Valg af dirigent. Ivan Krogh Hansen blev valgt. Han konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning. Punktet blev flyttet til sidst i generalforsamlingen.
Formanden berettede her om årets aktiviteter, illustreret af lysbilleder.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Regnskab. Kassereren, Patrick Neill, gjorde rede for regnskabet for 2016 som er
revideret af revisor, Bent Madsen. Patrick fremlagde desuden afdelingens budget for
2017.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
5. Valg af bestyrelse. Karl Bencke og Jørgen Koch blev genvalgt for to år. Else
Wagner blev nyvalgt til den ledige plads for to år. Bestyrelsen er herefter fuldtallig.
Helge Thomsen og Patrick Neill var ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen et år.
6. Valg af suppleanter. Birgit Mogensen valgtes til 1. suppleant og Lasse
Ebbensgaard til 2. suppleant.
7. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde. Bestyrelsen blev
bemyndiget til at udpege to delegerede.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bent Madsen genvalgtes som revisor og
Ketty Jensen nyvalgtes som revisorsuppleant.
9. Fremtidig virksomhed. Formanden nævnte de aktiviteter der er planlagt på
nuværende tidspunkt: arrangementer, cykelture, mv.
10. Eventuelt. Vivi Wiberg foreslog aktiviteter omkring emnet børn og forældre i et
sundhedspolitisk lys. Hun tilbød sig selv som underviser.
Dirigenten afsluttede mødet, og formanden takkede dirigenten for god mødeledelse.

Derefter fortalte Hanne Underbjerg om kommunens planer for cykelindsatsen,
herunder en forestående revision af kommunens cykelstiplan.
Endelig fortalte Inger Ørbæk om arbejdet i hovedbestyrelsen hvor hun blev valgt ind
som ordinært medlem ved sidste landsmøde. Hun gjorde bl.a. opmærksom på
Cykelturistugen, uge 30, i år i Holstebro med cykelture til bl.a. Bovbjerg i Lemvig
Kommune.
Referat: Karl Bencke, 16.3.2017.

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter
generalforsamlingen den 16.3.2017
Til stede: Patrick, Jørgen, Karl og Else.
Helge havde givet tilsagn om at fortsætte som formand.
Formand: Helge Thomsen
Kasserer: Patrick Neill
Sekretær: Karl Bencke
Næste møde: onsdag den 19. april kl. 19.00 hos Karl
Referat: Karl, 16.3.2017

