
Referat af generalforsamling i Humlebæk Bicycle Club, 2010. 
 

Generalforsamlingen blev gennemført på ”Gården” d. 9-3-2010, kl. 19.00. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere  
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
3. Regnskab fremlægges til godkendelse  
4. Budgetfremlæggelse  
5. Indkomne forslag  
a) Fra bestyrelsen 
b) Fra medlemmerne  
6. Valg af:  
a) Bestyrelsesmedlemmer 
b) 1 Suppleant  
7. Valg af:  
a)  Revisorer 
8. Fastlæggelse af kontingent  
9. Kåring af årets pedaltramper  
10. Oplæg til kommende sæson  
11. Eventuelt  
 
Referat: 
1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere  
Søren Müller blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. Herefter valgtes to stemmetællere. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
Formanden berettede, at klubben nu havde eksisteret i 2 år, og der var stadig 
medlemsfremgang. Pr. 31/12-2009 var der 50 medlemmer. Formanden takkede Lars Brandi 
for indsatsen i foråret med intervaltræning. Herefter fortalte Formanden om de løb klubben 
havde deltaget i samt klubmesterskabet. 
 
3. Regnskab fremlægges til godkendelse  
Kassereren fremlagde bestyrelsens påtegning, revisorpåtegningen, indtægter, udgifter, balance 
og noter. Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Budgetfremlæggelse  
Kassereren fremlagde budgetforslag. Efter overskud på driften i 2009 afsættes især flere 
penge til medlemsarrangementer. Budgettet blev godkendt. 
 
5. Indkomne forslag  
a) Fra bestyrelsen 
Kalenderen blev drøftet. Løb med tilskud er Sjælsø rundt og CSC Copenhagen. 
b) Fra medlemmerne  
Der var ikke kommet nogen forslag. 
 



6. Valg af:  
a) Bestyrelsesmedlemmer 
Kasserer Michael Jensen blev genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem Jesper Andersen blev genvalgt. 
b) 1 Suppleant  
Steen Carlsen blev genvalgt. 
 
7. Valg af:  
a)  Revisorer 
Gert Ahrenkilde og Erik Holm blev genvalgt. 
 
8. Fastlæggelse af kontingent 
Kontingentet blev fastsat til 250,-. Indbetaling snarest og senest 9/4. 
 
9. Kåring af årets pedaltramper  
Lars Brandi blev kåret som ”Årets Pedaltramper 2009”. Generalforsamlingen besluttede at der 
udover æren fremover også skal tildeles en god flaske vin. 
Alle medlemmer kan indstille til titlen. Bestyrelsen vælger. 
 
10. Oplæg til kommende sæson  
Blev drøftet under kalender. 
Tirsdag køres intervaltræning. Torsdag satses på fast tur/rute og kørsel i grupper. Søndag er 
fællesture hvor man følges ad. 
 
11. Eventuelt  
Holdbillede tages først når det nye tøj er kommet. 
Muligheden for familiekontingent og ”dameture” blev drøftet. 
Der blev foreslået foredrag om cykling hen over vinteren. 
Muligheden for indkøb af specialværktøj og værkstedsaftener blev drøftet. 
 
Generalforsamlingen afsluttedes 20.50. 


