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Antal fremmødte: 26 

 

1. Valg af dirigent 

 

 Morten Gade blev valgt og konstaterede at der var rettidigt indkaldt til Generalforsamlingen. 

 

2.  Formandens beretning 

 

Henrik Jess Jensen gennemgik formandens beretning, som var omdelt på bordene.  

 

Udvalgt fra beretningen refereres: 

 

I forhold til den kommende sæson er der fire arrangementer, hvor vi skal bruge ”frivillige-

hænder”. 

- Indledningsløb ved Fjellerad-hallen, søndag den 2. april 2017, 

- Sparekassen Vendsyssel-løbet søndag den 17. april 2017,  

- Nordjylland Rundt lørdag den 10. juni 2017  

- Cross-løb i efteråret - typisk november 2017. 

 

 

Tak til vores sponsorer for at gøre det økonomisk muligt at udvikle klubben med flotte 

arrangementer og gode tilbud til rytterne. Husk alle at ”Vores sponsorere støtter os - og vi støtter 

dem”. Speciel tak til Sparekassen Vendsyssel, Spilnu.dk, Fusionsport Aalborg og Skoda 

Aalborg.  
 

Tak til de mange personer der utrætteligt bidrager til klubbens udvikling via frivilligt arbejde. 

Specielt tak til trænerne for en god og stabil indsats. I forhold til frivilligheden, vil bestyrelsen 

gerne takke alle jer der utrætteligt og uden tvang (næsten), yder en kæmpe stor indsats. Det er 

hele fundamentet i at skabe gode cykelryttere. 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
 

Lisa Vinther gennemgik det omdelte regnskab. Klubbens økonomi ser rigtigt fornuftig ud. 

 

Der kom en forespørgsel om ikke det kunne blive muligt at betale på mobilpay, når man køber 

i shoppen. Der bliver indkøbt en telefon til klubben, således at dette bliver en mulighed. 

 

Det nye ”økonomi-klubstyringssystem Conventus” har mange muligheder, og kan på en nem 

måde bruges til at sende fællesbeskeder ud til alle medlemmer. Der blev opfordret til at 

forældre blev oprettet, således at man er sikker på at alle bliver orienteret. 

 

Regnskabet blev godkendt. 
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 a. Budget 2017 

 

Lisa og Henrik gennemgik budgettet for 2017. Der kom forslag om evt. at gøre Tidaholm-

løbet i uge 28 til et klubarrangement. Henrik svarede at det ville bestyrelsen se positivt på og 

melde ud efter sit næste møde. 

 

Desuden blev der spurgt om der er mulighed for, at klubben yder økonomiske støtte til børne-

unge-ryttere, der kommer fra mindre bemidlede familier, således at disse børn har mulighed 

for at deltage i løb osv. Det gør der naturligvis. Trænerne skal blot tage fat i et 

bestyrelsesmedlem, så finder vi løsninger. 

 

 b. Fastsættelse af kontingent 

 

 Den nuværende kontingent fastholdes. 

 

4. Indkomne forslag 

 

 Der var ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af formand (Henrik Jess Jensen er villig til genvalg) 
 

 Henrik Jess Jensen blev valgt. 

 

6. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (Pia Ryttersgaard er villig til genvalg – 

for 1 år. Denne post vælges normalt for 2 år i lige år. (Pia blev indsuppleret efter 

generalforsamlingen i marts 2016, da Michael K. udtrådte af bestyrelsen). Valg af 

suppleant. Kandidat opstilles. 
 

 Pia Ryttersgaard blev valgt. 

 Anders Lind blev valgt som suppleant. 

 

7. Valg af rytterrepræsentant og suppleant. (Mikkel Skjellerup er villig til valg som 

rytterrepræsentant (for 2 år), Patrick Bak Nielsen er villig til valg som suppleant (for 1 

år). 

 

 Mikkel Skjellerup og Patrick Bak Nielsen blev valgt. 

 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

 

 Morten Gade blev valgt som revisor og Michael Decker blev valgt som revisorsuppleant. 

 

9. Indsupplering til Sportsudvalg, Aktivitetsudvalg og Løbsudvalg. 

 

 Formanden opfordrede medlemmer og forældre til at indtræde i diverse udvalg, således at 

opgaverne kan blive delt ud på flere hænder. 
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 Løbsudvalget er blevet suppleret med Patrick Bak Nielsen. 

 

  

10. Eventuelt. 

 

 Der kom en opfordring fra Jens Kristian om at genskabe ”Bjergbakke-løbet”, bestyrelsen 

bakker op om dette, såfremt der er nogen der tilbyder sig til at planlægge, arrangere osv. 

 

 Lise og Ingrid holder en intro-aften vedrørende Conventus. 

 

 Træningsdeltagelsen i U17-19/Senior-afdelingen er meget svingende, der blev talt en del om 

hvad der kan gøres for at få flere med. Anders Lind foreslog at invitere nogen af 

motionsrytterne med, og dette var der bred enighed om var en god idé. Forudsætningen for at 

disse ryttere kan deltage, er at de er medlem af en klub, og at de er indforstået med at det er 

Anders der står for træningen, og at de indordner sig under dette. Desuden blev der talt om at 

finde en træner til U17-rytterne. 

 

 Som noget nyt i år – var der en lodtrækningspræmie blandt de fremmødte deltagere på 

generalforsamlingen. Den heldige vinder blev Mette Sund. 

 

 Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ved at takke for god ro og orden 


