Referat fra Taastrup TIK-Motionscykling Generalforsamling.
Generalforsamlingen blev afholdt d. 7 juni 2021, kl. 19:00 i TIK’s klubhus.
General forsamlingen skulle rigtig have være afholdt i starten af 2021, men pga. corona restriktioner blev
det først muligt at afholde denne her i juni.
Bestyrelsen var repræsenteret af Næstformand Steen Dolberg og kasserer John Christensen, resten var
forhindret eller tidligere trådt ud af bestyrelsen, herunder formand Tina Gensø.

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Lars Monberg fra TIK bestyrelse blev valgt som dirigent.
Lars Monberg kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og kan dermed godkendes.
Der blev valgt to stemmetællere, som blev Tommy Fleischer og Torben Roien, disse to kom frem til at der
var mødt 31 op til generalforsamlingen, dog var der en som ikke var stemmeberettiget.

2. Valg af referent
Jørgen Wiene Ovesen meldte sig, og blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning for 2020 ved næstformand Steen Dolberg.
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen, uden kommentarer.

4. Godkendelse af revideret regnskab 2020 ved kasserer John Christensen.
John oplyste om at der havde været 10 på kaptajnskursus.
Regnskabet blev taget til efterretning af generalforsamlingen uden kommentarer og dermed godkendt.

5) Godkendelse af budget for 2021, herunder fastsættelse af kontingent, ved kasserer John
Christensen.
John oplyste om at budgettet var lavet i februar/marts.
Der var flere der gav kommentarer vedrørende budgettet, hvor det fælles træk var at vi igen kom til at lave
overskud, så hvorfor ikke sætte kontingentet yderligere ned, det var nedsat fra 350 til 300 i budgettet.
Næstformand Steen Dolberg forsvarede de 300 kr. med at den nye bestyrelse så havde frihed til at se på
muligheden for at give tøj til medlemmerne.
Budgettet blev dog taget til efterretning af generalforsamlingen og dermed godkendt.

Dirigent Lars Monberg oplyste om at det var meget normalt med en formue der modsvarede 2 års
kontingent.

6. Behandling af indkommende forslag.
Der var indkommet 3 forslag/input til generalforsamlingen, alle 3 stillet af Gitte Jakobsen.
Næstformand Steen Dolberg gjorde generalforsamlingen opmærksom på at Gitte ikke pt. er medlem af
klubben og har som sådan ikke stemmeret og dermed heller ikke mulighed for at fremsætte forslag.
På trods af dette, blev forslagene alligevel fremlagt, men uden at der blev stemt om dem.
Her de 3 fremsendte forslag fra Gitte Jakobsen:
Forslag 1: At der oprettes en ekstra FB gruppe - således at der kan arrangeres ture udenfor træningstiderne
- dette vil fremme lysten til deltagelse da det måske ikke er alle der kan på de 3 planlagte tidspunkter. Det
skal dog pointeres at dette er på medlemmers egen initiativ, og at der ikke stilles træner til rådighed.
Dermed behøver man ikke at være FB venner med alle for at kunne kommunikere omkring ture. Tonen skal
være sober, og ved diskussioner har administrator ret til at slette opslag.
Forslag 2: Vi har 3 faste dage ugentligt, med to hold med trænere om tirsdagen - En træner torsdag og
søndag hvor lægges der op til at man møder op, enten følger med eller at dem der kører mindre stærkt
kører sammen. Dette er temmelig uorganiseret.
Træner opretter begivenhed - typisk 100 km. eller mere - det er ikke alle der er på det niveau endnu.
Forslaget går på at vi bør bestræbe os på at finde trænere til at kunne dække to hold alle 3 træningsdage.
Forslag 3: Der indføres en regel der går på at når man deltager på træningsdagene, så er det træner der
bestemmer og har ansvar. Det er oplevet at der er flere der gerne vil styre begivenhedernes gang på hold 2.
- dette behøver ikke nævnes under forslaget. Men jeg kan argumentere for det på mødet.

Debatten vedrørende forslag1 gik på følgende 4 spor.
a)
b)
c)
d)

At det ikke vil være godt med endnu en Facebook side i klubbens regi.
Det kunne ødelægge træningen på de normale tidspunkter, idet man måske kørte på andre dage.
Det modsatte synspunkt at det styrkede klubsammenholdet og man fik trænet mere.
Man var dog enig om at man ikke må foreslå ture på de 3 officielle træningsdage, hvor tidspunktet
for start er et andet end det officielle tidspunkt.

Der var knap så meget debat om de 2 sidste forslag/input, fordi det egentlig er det vi har prøvet på
igennem en del år, bl.a. ved at tilbyde kaptajnskurser.
Der var enighed om at den kommende bestyrelse bør bruge Gittes forslag/input til inspiration.

7. Valg til bestyrelsen.

Post
Formand
For 1 år
Næstformand
For 2 år
Kasserer
For 2 år
Bestyrelsesmedlem
For 1 år
Bestyrelsesmedlem
For 2 år

Nuværende
Ledig

Valgt
Doris Bønløkke Hansen, ingen modkandidat

Steen Dolberg, ønsker ikke
genvalg)
John Christensen, ønsker
ikke genvalg
Christina Trebbien, ønsker
ikke genvalg
Kate Lis Espe, ønsker
genvalg

Jørgen Wien Ovesen, ingen modkandidat
Michael Frederiksen, ingen modkandidat
Jørgen Erichsen Hansen, ingen modkandidat
Tina Gensø blev valgt efter afstemning ved
håndsoprækning, Tina fik 25 stemmer og Kate 2.
Dirigenten havde forinden spurgt om nogen
ønskede hemmelig afstemning.

8. Valg af 1 suppleant for 1 år.
Daniel Alf Schøler blev valgt uden modkandidat.

9. Valg af revisor for 1 år og revisorsuppleant for 1 år (max 5 år i træk).
a) Revisor Steen Rønn ønskede ikke genvalg, Steen Dolberg blev valgt uden modkandidat.
b) Revisorsuppleant Jørgen Wiene Ovesen kunne ikke vælges, John Christensen blev valgt uden
modkandidat.

10. Eventuelt
Ingen havde noget.
Dirigent Lars Monberg takkede af med tak for god ro og orden under generalforsamlingen, samt med en tak
til den afgående bestyrelse.

