
 

Referat af Generalforsamling 2009 i HBC 

 

Generalforsamlingen blev gennemført lørdag d. 14 marts kl. 14.00 på Gården. 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere. 
Lars Brandi blev valgt til dirigent. Steen Carlsen og Michael Jensen til 
stemmetællere. Lars indledte med at byde velkommen og konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
David gennemgik beretningen for 2008. Den blev taget efterretning. 

3. Regnskab fremlægges til godkendelse.  
Michael gennemgik regnskabet for 2008. Det blev godkendt af 
generalforsamlingen.  

4. Budgetfremlæggelse.  
Michael fremlagde budgetforslag for 2009. Det blev vedtaget. 

5. Indkomne forslag:  
a) Fra bestyrelsen 
1) David gennemgik begrundelsen for at melde klubben ind i DCU. For få 
hundrede kroner årligt kan vi få foredrag ud fra DCU, blive informeret om 
løb og medlemmerne kan selv tegne personlig motionslicens. Forslaget 
blev enstemmigt vedtaget. 

2) Vedtægternes §11 ændres til ” Foreningen er medlem af DCU og derfor 
kan foreningens medlemmer, gennem Humlebæk Bicycle Club tegne 
motionslicens hos DCU.” Desuden konsekvensrettes vedtægterne så 
navnet alle steder er ”Humlebæk Bicycle Club”. Forslaget blev vedtaget 
med 14 stemmer for og 0 imod (mere end 1/6 af samtlige medlemmer og 
mere end 2/3 af de tilstedeværende).  

b) Fra medlemmerne, ingen forslag 

6. Valg af:  
a) Bestyrelsesmedlemmer 
Formand David Fromberg  Genvalgt 
bestyrelsesmedlem Søren Müller Genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Karsten Frederiksen Genvalgt 

b) 1 Suppleant  
Steen Carlsen   Genvalgt 



7. Valg af:  
a) Revisorer 
Gert Aahrenkilde   Genvalgt 
Erik Holm   Genvalgt 

8. Fastlæggelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslog en fastholdelse af kontingentet på 250,-. Det blev 
vedtaget. Indbetalingstidspunkt er fremover ¼. Dermed kan vil indbetalingen 
ligge efter generalforsamlingen som evt kan justere kontingentet. 

9. Kåring af årets pedaltramper.  
Punktet er indskrevet i vedtægterne. Der var ingen aktuelle forslag. 
Bestyrelsen blev pålagt at komme med forslag til udvælgelse og fremlægge 
dette senest ved sommerfesten. 

10. Oplæg til kommende sæson. 
Der var umiddelbar enighed om at deltage i et par løb med tilskud fra klubben 
og gennemføre flere ture til f.eks. Söderåsen. 

Der var noget længere debat om hvordan der skal køres i det daglige. Tirsdag 
og torsdag opnåedes der hurtigt konsensus om, idet der fortsat køres i 3 
grupper. Tirsdag arrangerer 1-er gruppen intervaltræning, som andre grupper 
kan deltage i. Torsdag tilrettelægges der ture som køres i grupperne. Der 
udpeges to ansvarlige for hver gruppe. 

Der var delte meninger om hvordan der skal køres om søndagen. Holdningerne 
var fra alt er fælles og alle med uanset distancen til særlige ture arrangeret i 
grupperne. Planen er, at der køres én tur om søndagen, men personer som 
ikke kan/vil køre så langt kan dreje af ved faste punkter.  

11. Eventuelt. 
Ingen yderligere bemærkninger. 


