
Referat af generalforsamling i Humlebæk Bicycle Club, 2010. 
 

Generalforsamlingen blev gennemført på ”Gården” d. 20-3-2010, kl. 11.00. 
 
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  
10. Oplæg til kommende sæson  
11. Eventuelt  
 
Referat: 
1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere  
Steen Carlsen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. Herefter valgtes to stemmetællere. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
Formanden gennemgik en række begivenheder fra sæsonen 2010. 
- Tøjet blev bestilt i en lidt bedre kvalitet og med et bedre indlæg. Desværre var de leverede 

indlæg forkerte og bukserne måtte retur til fabrikken, og blev derfor forsinket i leveringen. 
- Foråret startede rigtig godt med god tilskutning til tirsdags-intervaltræningen. Desværre 

var der lidt mindre tilslutning i løbet af efteråret. 
- Der var dog rekordmange der deltog i klubmesterskabet/enkeltstarten, og sommerfesten 

bagefter var også fornøjelig. 
- Der var igen i år deltagelse i CSC Copenhagen, og denne gang var flere fra klubben i top 

10.  
- Der blev gennemført en hyggetur med betalt is. Det endte så med at blive den hurtigste 

træningstur hele sæsonen, hvilket ikke havde været meningen. 
- Julefroksoten var ligeledes fornøjelig, og der er allerede reserveret tid og plads til 

julefrokost 2011 (igen hos bådeklubben, Sletten havn). 
- Finanskrisen har også ramt klubben. Vores tilskud fra nogle af sponsorerne er reduceret. 

Det samme gælder tilskuddet fra kommenen. Og da vi skylder sponsorerne ½ sæson (pga 
leveringsproblemer med tøjet) får vi ikke så meget i støtte i år. 

- Formanden opfordrede herefter medlemmerne til at bakke op om klubben og yde en 
indsats. Vi får kun så aktiv en klub, som vi selv gør den til. 

- Ros til Jan for at have stillet lokale til værkstedseftermiddage. 
 
3. Regnskab fremlægges til godkendelse  



Kassereren fremlagde bestyrelsens påtegning, revisorpåtegningen, indtægter, udgifter, balance 
og noter. Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Budgetfremlæggelse  
Kassereren fremlagde budgetforslag. Midler fra den ordinære drift budgetteres hovedsagelig 
anvendt til medlemsrettede formål. Beholdningen fra opsparede sponsormidler anvendes ved 
den fremtidige udskiftning af klubtøj med eventuelle nye sponsorer. Målet er at medlemmerne 
kan bytte et sæt 2010/’11 tøj til nyt 2012 for max. 300 kr. 
 Budgettet blev godkendt. 
 
5. Indkomne forslag  
a) Fra bestyrelsen 
Ingen forslag. Nye tiltag drøftes under oplæg til kommende sæson. 
b) Fra medlemmerne  
Der var ikke kommet nogen forslag. 
 
6. Valg af:  
a) Bestyrelsesmedlemmer 
David Fromberg og Søren Müller blev genvalgt. 
b) 1 Suppleant  
Flemming Jensen blev valgt. 
 
7. Valg af:  
a)  Revisorer 
Gert Ahrenkilde og Erik Holm blev genvalgt. 
 
8. Fastlæggelse af kontingent 
Kontingentet blev vedtaget til 250,- (uændret). Indbetaling snarest og senest 15/4. 
 
10. Oplæg til kommende sæson  
• Start 27/3 kl. 9. med hygge-afslutning. Turen ligger på hjemmesiden. 
• Flere ture (måske månedligt?) med betalt is / bager. 
• Nye sponsorer søges for ’12 til ’14, bud til bestyrelsen. 
• Træning tirsdag=interval, torsdag=distance, søndag=fælles ture. Tidspunktet er kl. 17. Der 

forventes ca. 2 timers kørsel på hverdage. Det betød reelt færre til træning da det blev 
rykket til 17.30 i 2010. Hvis der er nogen der ikke kan, kan det overvejes at samle en 
gruppe til en senere tur. Brug evt. hjemmesidens debatforum. Det blev drøftet om man 
skulle overveje tilmelding til træning. 

• Kommunen ønsker ungdomshold. Der var ikke umiddelbart nogen der ønskede at påtage 
sig den opgave og ansvar. Det ville i øvrigt også kræve en vedtægtsændring. 

• Turlægger konkurrence (søndage), for at få flere bud på ruter. 
• Weekendtur (inkl. overnatning.) med to lange ture 125-150 km pr. dag. Dato 25.-26. juni. 
 
11. Eventuelt  
Der er værkstedseftermiddag 27/3 kl. 14. hos Jan. 
Indkøb af fælles værktøjssæt blev frembragt som ønske. Bestyrelsen går videre med det. 
 
Generalforsamlingen afsluttedes 13.30. 


