
Referat af Ordinær Generalforsamling i TIK-Motionscykling 
den 7. februar 2022 kl. 1900.  

 
 

Generalforsamlingen blev afholdt i TIK’s klubhus. 
 
Formanden bød velkommen og gik straks over til dagsordenens: 
 
Pkt. 1: Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 
Bestyrelsen foreslog Formand for TIK Lars Monberg som dirigent. Der var ikke andre forslag og Lars 
Monberg, hvorfor han blev valgt. 
 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt og at indkomne 
forslag var udsendt til medlemmerne. 
 
Som stemmetællere blev valgt Leif Gjesing og Kaj Laursen. 
 
Pkt. 2: Valg af referent. 
Jørgen Hansen blev valgt.  
 
Pkt. 3. Bestyrelsens beretning. 
Formanden fremlagde og gennemgik bestyrelsens beretning og kom herunder ind på forholdet til 
Senior Klubben der består af nogle ”udbrydere” fra TIK-Motionscykling, hvoraf enkelte stadig er 
medlem af TIK-Motionscykling. Formanden omtalte de drøftelser og initiativer, bestyrelsen har haft 
omkring bevarelse af samarbejdet med Senior Klubben. 
 
Beretningen blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer. 
 
Pkt. 4. Godkendelse af revideret regnskab. 

Kassereren fremlagde det reviderede og af revisorerne godkendte regnskab, der udviste et negativt 
resultat på kr. 43.132,55 kr. Årsagen hertil skyldtes hovedsageligt indkøb af nyt klubtøj til 

medlemmerne med tilskud fra egenkapitalen, der således er reduceret fra ca. 103.432 kr. til ca. 
60.299 kr. 

 
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

 
Pkt. 5. Godkendelse af budget for 2023, herunder fastsættelse af kontingent. 

Kassereren fremlagde budget for 2023 og indstillede til uændret kontingent på 300,- kr.  
 

Budgettet og kontingentet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 

Pkt. 6. Behandling af indkomne forslag. 
Dirigenten redegjorde for, at der var indkommet 3 forslag til behandling på generalforsamlingen. Et 

forslag omkring ændring af vedtægterne i forhold til hvem der er tegningsberettigede for TIK-

Motionscykling over for banken og 2 forslag vedr. medlemskab for personer over 65 år, herunder 
deres kontingentbetaling og aktivitets rettigheder. 

 



Forslag 1a. Forslag til vedtægtsændring af § 9 vedrørende de tegningsberettigede. 

Kassereren redegjorde for forslaget om at ændre §9 sidste punktums nuværende ordlyd fra: 
• ”Foreningen tegnes af minimum to bestyrelsesmedlemmer i forening, formanden samt en af 

bestyrelsen valgt” til:   

• ”Foreningen tegnes af minimum to bestyrelsesmedlemmer i forening, formanden og 
kassereren”. 

Kassereren redegjorde for motivationen til forslaget, som er et ønske fra banken.  
 
Forslaget blev vedtaget uden yderligere kommentarer. 
 
Forslag 2a. Forslag om passivt medlemskab for pensionister. 
Forslagsstiller David Zimakoff redegjorde for forslaget og motiverede det blandt andet med, at flere 
medlemmer af Senior Klubben ønsker at blive medlem af TIK-Motionscykling med henblik på 
deltagelse i fællestræning om søndagen. Her ud over forventedes ikke deltagelse i yderligere 
aktiviteter arrangeret af TIK-Motionscykling. I forslaget lå tillige oplæg til et kontingent for 
pensionister på 100,- kr., eller evt. 1/3 del af normalkontingentet. 
 
Forslaget afstedkom en længere drøftelse blandt de fremmødte, hvorunder flere appellerede til og 
argumenterede for at styrke samarbejdet mellem TIK-Motionscykling og Senior Klubben ved at 
vedtage forslaget, mens andre mente, at det ville skabe et A og et B hold blandt medlemmerne. Det 
blev tillige fremført, at kontingentet til TIK-Motionscykling på 300,- kr. årligt var et af de laveste 

blandt motions cykelklubber under Danmarks Cykle Union. 

 
Efter at alle medlemmer, som havde kommentar til forslaget var blevet hørt, blev der skredet til 

skriftlige afstemning, idet et medlem ønskede dette. 
 

Forslaget blev ikke vedtaget, idet:  
5 stemte JA til forslaget. 

18 stemte NEJ til forslaget. 
4 stemte blankt. 

 
Forslag 2b. Forslag til ændring af vedtægter for TIK-Motionscykling § 5 Medlemskab. 

Formanden redegjorde for bestyrelsens forslag, idet hun henviste til drøftelserne under forslag 2a 
og bestyrelsens ønske om, at imødekomme ønsket om medlemskab for personer over 65 år med 
reduceret kontingentbetaling og reducerede rettigheder til aktiviteter. Bestyrelsens forslag 
omhandlede medlemskab for personer over 65 år, der kan deltage i alle interne aktiviteter 

arrangeret af TIK-Motionscykling mod en kontingentbetaling på 200,- kr. året. Kontingentet på 200,- 
kr. årligt begrundedes i, at de faste omkostninger per medlem p.t. er på 186,- kr. årligt.  
 

Forslaget blev sat til afstemning uden yderligere kommentarer fra forsamlingen. 
 

Forslaget blev ikke vedtaget, idet:  
9 stemte JA til forslaget. 

11 stemte NEJ til forslaget. 
6 stemte blankt. 

 
Pkt. 7. Valg til bestyrelsen. 

Følgende blev valgt. 



Formanden Doris Bønløkke Hansen genvalgt uden modkandidater. 

Næstformand Jørgen W. Ovesen ikke på valg. Forsætter. 
Kasserer Michael Frederiksen fratræder i utide. Ny kasserer ej valgt.  

Bestyrelsesmedlem Jørgen Hansen genvalgt. 
Bestyrelsesmedlem Tina Gensø ikke på valg. Forsætter. 
Bestyrelsessuppleant Kaj Laursen nyvalgt uden modkandidater. 
Revisor Steen Dolberg genvalgt. 
 
Vedrørende manglende valg til kassererposten henvises til hovedorganisationen TIK’s vedtægter, 
der giver mulighed for, at en underafdeling kan fortsætte sine aktiviteter i en kortere periode uden 
valgt kasserer, hvorunder hovedorganisationen påtager sig arbejdet med underafdelingens 
regnskab. 

 
Pkt. 8. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

Kaj Laursen blev valgt uden modkandidater. 
 

Pkt. 9. Eventuelt. 
Bestyrelsen uddelte herunder erkendtligheder til holdkaptajnerne for tirsdags-, torsdags- og 

søndagsturene, Spinninginstruktørerne, de afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleant og ikke 
mindst John Børgesen, der i løbet af 2021 har tilbagelagt ca. 18.000 km.  

 
Der var ikke andre indlæg under eventuelt. 

 
Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takke de fremmødte for god ro og orden.      

 
   

 
  

 
 
 

    

   


