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Referat af generalforsamling, 3-3-2012, Humlebæk Bicycle Club  

 

1) Valg af dirigent 

Formanden bød velkommen og foreslog Bjarne som dirigent. 

 

Bjarne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at de fremmødte var 

stemmeberettigede. 

Stemmetællere blev valgt (Jan Andersen og Flemming Vich). 

 

2) Bestyrelsens beretning: 

David fremlagde bestyrelsens beretning: 

Et år er gået, og gennemsnitsalderen er ca. 1 år højere. 

Fremmødet har været meget varierende, og derfor har det været svært at opdele. 

Fredensborg, Saaby og Coloplast har været inviteres med til Söderåsen (HBC betaler for egne 

medlemmer) og tilsammen har der været fornuftig deltagelse. 

Der var istur til Hellerup, og det er denne aften sammen med Grill-hyggen der har været flest 

deltagere til. 

Klubmesterskabet havde som sædvanlig også stor deltagelse og det naturlige drilleri i forhold til 

andres (manglende?) resultater og tider. 

Det blev forsøgt at arrangere en træningslejr, men der var ikke tilmeldinger da det kom til stykket. 

Der har været deltagelse i CSC Copenhagen: 3 sluttede i top 10!   

Beretningen blev godkendt. 

 

3) Regnskab 

 Regnskabet blev fremlagt af kassereren. 

 Det er revideret uden bemærkninger. 

 Ordinær drift gav et overskud på 271,89 kr. 

 Den totale drift gav et overskud på 14.016,94 kr. 

 Regnskabet blev godkendt. 

 

Ordinær drift
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Ordinær drift i forhold til budget 

 

 

Indtægter 

 

Udgifter 
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4) Budget 

 Budgettet blev fremlagt af kassereren. 

 Budgetforslaget for ordinær drift balancerer. 

 Den samlede drift budgetteres der med et underskud på op til 30.000,- pga. tilskud til 

indkøb af nyt klubtøj. 

 Budgettet blev vedtaget. 

 

Budget 2012 - ordinær drift, indtægter 

 

Budget 2012 - ordinær drift, udgifter 

 

 

Budget 2012 - øvrigt 

 

 



Referat HBC generalforsamling 2012 3. marts 2012 

Side 4 af 4 
 

 

 

5) Forslag: 

a.  fra bestyrelsen: Ingen særskilte, udover dem der er indeholdt i oplæg til kommende sæson. 

b.  Fra medlemmerne: 

 Peter Simonsen havde foreslået, at der skulle være deltagelse i flere løb. Der var en bred 

debat om det, og der blev etableret et udvalg. Peter Simonsen koordinerer sammen med 

Jesper Andersen. Forslag kan sendes til Peter inden 1. april. Kalender lægges efterfølgende 

på hjemmesiden. 

 Træner udefra. Efter drøftelser om måder at gøre det på blev det besluttet, at Steen Carlsen 

arbejder videre med det. Det gennemføres også selv om det medfører en mindre 

budgetoverskridelse. 

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 Genvalg: Michael Jensen (kasserer) og Jesper Andersen. 

 Steen Carlsen ønskede at træde ud. I stedet blev Thomas Gelting valgt som nyt 

bestyrelsesmedlem. 

 Bestyrelsessuppleant: Flemming Jensen genvalgt 

 

7) Valg af revisor: 

 Genvalg: Gert Ahrenkilde og Erik Holm. 

 

8) Kontingent 

 Forslaget om fastholdelse på 250,- blev godkendt. Bedes indbetalt senest 1/4. 

 

9) Sprunget over. 

 

10) Oplæg kommende sæson 

 Indendørs ”bjergkørsel” nov.+dec. Det giver lidt ”konkurrence” at man kan køre mod 

hinanden. 

 Start 1/4 kl. 10. med hygge-afslutning. Samme tur som sidste år. Ligger på hjemmesiden. 

 5 ture med betalt is / bager. Der vælges andre is-ture end ind ad Strandvejen. 

 Et antal ture til Söderåsen – med forskellige hastigheder. Ca. en tur pr. måned. Andre 

klubber inviteres med (som i 2011). Når det er de ”roligere” ture, så skal alle acceptere det 

lavere tempo som turen gennemføres i. David koordinerer turene. Første Söderåsentur 

forventes i april. Efter debat om ugedagen kombineres det så det skifter mellem lørdag og 

søndage, og så må der vælges ud fra det. 

 Træning tirsdag=interval, torsdag=distance, søndag=fælles ture.  

o Hvis der arrangeres med en ekstern træner, kan der tilpasses i forhold til hvornår han 

kan. 

o Intervaller lægges så alle kan følges mellem intervalstederne. 

o De fælles ture skal være med samlet starttidspunkt. Andet er forsøgt, men virker ikke 

med klubbens nuværende størrelse. Så ture er med fælles første del og herefter sløjfer 

eller opdeling. 

o Lange ture meldes ud i god tid. Korte søndagsture er 70-100 og lange er 100-140. 

o Ønske: Turlæggere! Medlemmerne opfordres til at planlægge og melde ind med ture. 

 Værkstedseftermiddage: Der har tilsyneladende ikke været behov!? Der forsøges dog endnu 

en gang d 18/3. 

 

11) Eventuelt 

Der bredte sig en løs snak og dirigenten konstaterede der ikke var flere emner, samt takkede for 

god ro og orden. 


