
22. februar 2017 

 
Mødereferat 

Generalforsamling i Danfoss Cykelklub 2017 
 

Tid: Onsdag den 22. februar 2017, kl. 16.00. 
Sted: Mødelokale 1 i kantinen E24 i Nordborg. 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag  
5. Valg 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Eventuelt 
 
Deltagere: 17 medlemmer deltog i generalforsamlingen, inklusive 4 
bestyrelsesmedlemmer. 

 
 
Ad. 1. Valg af dirigent og referent. 
Thomas Bobzin blev valgt som dirigent. – Han kunne konstatere, at generalforsamlingen 
var lovligt indkaldt, idet den var annonceret i en e-mail til alle klubbens medlemmer. 
Derudover var generalforsamlingen blevet annonceret på afløseren til Kortnyt. 
Flemming Maribo Andreasen blev valgt som referent. 
 

Ad 2. Formandens beretning. 
Beretningen over aktiviteterne i klubben i 2016 blev forelagt af formanden Peter Jensen 
Petersen: 
 
Bestyrelsesmøder 
Der har været afholdt fem bestyrelsesmøder, samt diverse arbejdsmøder i udvalg. 
Bestyrelsens primære arbejde har i 2016 været DCK 25 års jubilæumsgave, planlægning 
og gennemførelse af VinterCup 4.afd. sammen med NSU (afholdtes 5. februar 2017), 
planlægning af Mallorcatur 2017 (21 deltagere, heraf 18 DCK-medlemmer), og 
planlægning af Lillebælt Rundt. 
 
Medlemsantal 
Der er i dag 280 medlemmer i klubben, fordelt således: 
Danfoss-ansatte: 267 
Veteraner: 5 
Øvrige (bl.a. fra tidligere Danfoss-selskaber): 8 
I alt: 280 
Hvis man ser på opdeling på køn, så ser det ud som følger: 
Mænd: 263 



Kvinder: 17 
Sidste år var vi 292 medlemmer på samme tid, så en nedgang på 12. 
 
LøbsdeltagelseIIIIlt 4 
I alt 84 starter, fordelt på 44 race (flest til Grejsdal, Fryndesholm og Tøserunden), 29 MTB 
(inkl. vintercup) og 11 deltagere til Lillebælt Rundt. 
F 
Opdateret version af Løbskalenderen for 2017 vil snarest blive offentliggjort på klubbens 
hjemmeside.  
 
Blandt planlagte aktiviteter for 2017 er gennemførelse af Mallorca-turen og evt. 
banecyklingsarrangement i Odense. Tøjpriser er pr. 1/1 2017 nedsat med ca. 20%.   
 
Formandens beretning blev derefter vedtaget. 

 
Ad 3. Regnskab. 
Det reviderede regnskab blev forelagt af kassereren Dieter Billerbeck. 
 
Der blev igen stillet spørgsmål ved, om det er nødvendigt at være medlem af DCU. Det er 
det, da det er et krav for at klubben kan deltage i VinterCup.  
 
Revisor roste regnskabet for at være virkeligt godt, overskueligt og sirligt. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

Ad 4. Indkomne forslag. 
Ingen. 
 

Ad 5. Valg. 
Følgende blev valgt til bestyrelsen for et tidsrum af to år: 

Jørgen Grønbæk Holm (modtog genvalg) 

Leif Bonnerup (modtog genvalg) 
Som suppleanter blev følgende valgt (for et år): 

Jens H. Larsen (1. suppleant) 

Anna-Grete Karmark (2. suppleant) 
Revisor Allan Bo Nielsen og revisorsuppleant Anna-Grete Karmark blev genvalgt.  
 

Ad 6. Kontingent. 
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for alle medlemsberettigede vedblev at være 580 
kr./år (inden fradrag af evt. firmatilskud). Danfoss yder et tilskud på 300 kr./år, og 
egenbetalingen for Danfoss-ansatte udgør således 280 kr./år. 
Veteraner betaler fortsat den samme egenbetaling, som inden de blev veteraner. 
Størrelsen af kontingentet blev vedtaget. 
 
 

Ad 7. Eventuelt. 
Under punktet eventuelt blev bl.a. følgende emner fremlagt, kommenteret og drøftet: 



 Det blev forslået at tage kontakt til Vollerup 2Hjulcenter vedr. rabataftale nu hvor 
Jønnes Cykler er lukket. 

 Fællestræning forud for Mallorca-turen (bestyrelsen vil forsøge at arrangere) 

 ”Prøvetur” Grundlovsdag for at øge antallet af deltagere til Lillebælt Rundt  

 I løbet af 2017 formentlig mulighed for som en engangsbestilling at købe tøj udover det 
alm. udvalg, ex. handsker, løse ærmer og ben m.v.  

 Forslag om at gøre en evt. cyklebanetur til Odense også til en social tur for de som 
gerne vil med uden at cykle. 

 Jørgen vil gerne afløses som webmaster.   

 Tak (der blev overrakt gave til Andreas Andersen for hans store arbejde med tøjet) 
 

 
/FMA 


