Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården
Dagsorden iflg. Vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Fastsættelse af kontingent samt telefontilskud til formanden og kassereren
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelt

Fremmødt var 23 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden bød velkommen og foreslår Jørgen Halberg som dirigent i det efterfølgende kaldes dir.,
det vedtages.
Dir. Takker for valget og fastslår at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, idet han havde modtaget
en mail den 3. februar, og da der i vedtægterne står at det skal varsles med min. 14 dage er den i
orden. Dir. Giver herefter ordet til Formanden for dennes beretning.

Formandens beretning til generalforsamlingen 4.3.2015 for året 2014.
Året 2014 har været lidt stagnerende for BCM. Vi har haft følgende arbejdspunkter:
1. DCU Struktureret trafiksikker træning
2. Klublokale istandsætning
3. Nye medlemmer
4. Klubmesterskabet
5. Holdløb
6. DCU nyt struktur
7. DGI organisation - Bella Skilte Cup alias DGI-cup
8. Samarbejde med BTC og BCC
9. Fællesturer
10. Sponsorer for vort klubtøj
11. Klubfest
12. Formandens afslutning
Ad1. Vores helt store sats var etablering af klubudvikling v/Jannek Tetzlaff fra DCU, hvor fokus var
på at etablere en trafiksikker – struktureret træning i 3 hold. Denne træningsform er måske lidt for
avanceret i gruppe 3 og til dels i gruppe 2, som blev knap så omfattende som der var lagt op til. Men
den er blevet gennemført i gruppe 1 med stor succes. I 2015 vil vi køre videre på dette koncept,
tilpasset de enkelt grupper. Der er ytret ønske om en udvidelse af vore grupper med en gr. 4 der
udelukkende køres som cykelture.
Ad2. Vores klublokale er nu blevet færdigmalet ved hjælp af Bjarne. Det eneste vi mangler er stadig
et skilt på facaden, der fortæller at her bor Brøndby Cykel Motion. Bjarne har yderligere sikret at vi
har fået varme i huset, det er rigtig dejligt.
Ad3. Tilgangen af nye medlemmer har været aftagende vi stagnerer på mellem 90 og 100
medlemmer, det er passende, for så kan vi om sommeren etablere 3 træningshold og om vinteren 2
træningshold.

Ad4. Klubmesterskabet blev i år en spændende affære, måske også fordi vi i oplægget var lidt usikre
på hvornår vi kunne køre sidste afdeling pga Tour de Vest. Det viste sig at vi blev nødt til at flytte det
1 uge og det var ret uheldigt for i 2 rækker holdt favoritterne ikke det sikre mesterskab, men blev
overhalet indenom, fordi de var forhindret i at møde op på den nye dato. I 2015 holder vi fast på
datoerne også uanset vejret. For at få lidt mere spænding i toppen, ændrer vi pointtildelingen således
at deltagelse i konkurrencerne giver lidt flere point til deltagerne, medens mødepointene holdes fast.
Der er også sat min. deltagelse til træningerne, idet man skal deltage i mindst 15, og man skal også
deltage i mindst 2 konkurrencer, for at komme i betragtning til klubmesterskabet. Der er holdt fast ved
aldersgrænsen for seniorer der er 55 år og derover. Medens pigerne kun har en klasse.
Ad5. Der var lagt op til at deltagerne skulle tilmelde sig deltagelse i holdløbet for at vi ikke kom til at
tilmelde for mange hold. Alle deltagerne havde nogle fine løb og gode resultater. Vi lægger også op
til vore deltagelse i 2015.
Ad6. DCU har i 2015 startet opbygningen af en ny struktur. De har nedlagt DCU motion som er
erstattet af et breddeudvalg. Den nye struktur bygger på 3 forskellige medlemstilbud nemlig
Basisklub, Sportsklub og Eliteklub. Groft sagt består de forskellige klubber af følgende:
Basisklub er ren motion hvor man kan tilkøbe forskellige ydelser, men man kan ikke have
medlemmer der skal køre med i licenscykelløb.
Sportsklub har ret til 8 licensryttere i D samt alle H klasser. Desuden skal de være med til at
arrangere cykelløb.
Eliteklub har tilgang til det hele DCU paletten.
BCM har valgt at deltage i basisklub under DCU for 2015, men der sker yderligere tilretning i 2016,
så derfor vil vi tage stilling til vort medlemskab for 1 år af gangen.
Ad7 Medlemskab af DGI er affødt dels at Bella Skilte Cup er overtaget af DGI og dels af
igangsætning af den nye struktur i DCU. DGI har mange spændende tiltag for en motionsklub som
vores. Deres kurser er ikke så ”prof”. som DCU men som vi ser det, giver os fuldt tilstrækkelig til at
drive en klub. Vi deltager i den nye cup, der er taget yderligere skridt til at trafiksikre de enkelte løb.
Ad8. Vort samarbejde med BCC og BTC fortsatte i 2014 dels med klublokalet og dels med
kontrolposter i såvel Bella Skilte Cup som Kvindetri. Det fortsætter ligeledes i 2015, da vi stadig står
som arrangør af DGI Cup enkeltstart på vores sædvanlige rute.
Ad9. Fællesturer i 2014 var som sædvanlig Söderåsen, der var ikke så mange på turen som tidligere.
I 2015 arbejdes på at den måske går til Hallandsåsen, men mere om det når vi kommer lidt nærmere.
Desuden var der en del aftaler om udlandsturer samt deltagelse i Grejsdalsløbet, men det var
udelukkende turer arrangeret medlemmerne imellem, det er også stærkt at det kan lade sig gøre. I
2015 arbejder vi på at lave et socialt løb i f.eks. Tour de Vest hvor alle gennemfører 72 km i
fællesskab. Efter løbet tager i vi klubhuset og spiser et måltid mad. Bjarne vil inviterer til ParisRoubaux den 12/4 i sin kælder, hvor der er opstillet et stort fjersyn. Her vil tilmelding være nødvendigt
for der er begrænset plads. ’
Ad10. Bella Skilte skal have stor tak for deres medvirken til at vi fik nyt klubtøj og i forbindelse med
deres sponsorophør, har vi fået etableret 2 nye sponsorer nemlig Company Sport ved Filip Grønholt
samt Heino cykler. Vi har i samme omgang ændret vores klubtrøje, således at den blå farve i siderne
er blevet sort. Kvaliteten i vort cykeltøj har fået endnu en tak opad.

Ad11. Det kneb i år med at få deltagere til vores årlige afsluttende klubfest, hvor vi også fejrer vores
klubmestre. Det har jo hidtil været afholdt en fredag aften, for ligesom at holde week-enden fri. Er der
forslag til hvordan vi skal afholde denne afslutning for der er ingen tvivl om at bestyrelsen syntes det
er en meget vigtig del af vores sociale tiltag.
Ad12. Jeg vil lige gøre opmærksom at det er mit sidste år som formand, nu skal der yngre kræfter til,
men rolig jeg forsvinder ikke fra klubben og vil meget gerne påtage mig opgaver men i knap så
belastende omfang.
Til slut vil jeg gerne takke Jan, Kennet K, Thomas R., Troels samt kaptajnerne Morten K., John B.,
Kim, Jørgen H. Klaus M., John og Søren. Samt alle der var med til at afvikle KvindeTri. Tilslut vil jeg
også gerne takke bestyrelsen for godt gennemført arbejde i 2014 og vi ser frem til et rigtig godt 2015.
Hermed sendes beretningen til debat……….
Dir. Efterlyser reaktioner fra forsamlingen.
Der var følgende bemærkninger:
Der skal komme en tidlig dato ud for afholdelse af klubfesten. Og hvordan den skal afholdes skal
ligeledes meldes ud.
Er der fundet en afløser for formanden og her er svaret det er der ikke men han skal findes i god tid.
Dir. Sendes beretningen til afstemning og den vedtages.
Punkt 3 Regnskabet. Dir giver ordet til kassereren for dennes kommentarer til regnskabet.
Vores regnskab er ret stabilt hvad angår indtægter og udgifter. De store udgifter har været vores
satsning på DCU’s klubudvikling i form af kursus i trafiksikker – struktureret træning for hver af de 3
træningshold. Vi har ligeledes anskaffet er Tacx trainer som kan lånes ud i tilfælde af skader. I 2015
får vi lidt flere penge via sponsorer til at gøre godt med, der har vi allerede nu brugt en del af idet alle
hjælpere, såsom bestyrelse, kaptajner samt andre som bruger tid på at hjælpe klubben, får en
klubtrøje. Regnskabet udviser et overskud for 2014 på kr. 6.600,Dir. Efterlyser kommentarer.
Der spørges om vi har overvejet at anskaffe en trailer. Det har vi, men har erfaret at der kan være
forsikringsproblemer omkring det at transportere mange dyre cykler. Så den overvejelse stoppede
hermed.
Dir. Spørger om regnskabet kan godkendes, hvilket skete med akklamation.
Punkt 4. Dir. Beder forsamlingen stemme for bestyrelsens forslag om uændret kontingent satser
samt telefontilskud til formanden og kassereren. Det blev vedtaget og satserne for 2015 er følgende:
Enkeltkontingent kr. 400, familiekontingent kr. 600,-, passiv kontingent kr. 100,Honorar til formand 1.000 og kasserer 600.
Punkt 5 Indkomne forslag. Dir kunne konstatere at der ikke er fremkommet nogen forslag.
Punkt 6 og 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor: Dir beder forsamlingen tage stilling til hver enkelt
medlem, der alle blev genvalgt med akklamation.
Kassereren Søren Dankelev, bestyrelsesmedlemmer Kim Jensen og Bjarne Søberg alle valgt for 2 år.
Suppleanten Jonas Ralbjerg og revisor John Christensen begge valgt for 1 år.
Punkt 9 Eventuelt Dir. Spørger forsamlingen om der emner der skal der skal diskuteres:

Formanden havde 6 punkter
1 DGI samarbejde – Vor indmeldelse i DGI har givet os øgede muligheder både hvad angår spændende
motionsløb samt kursus akviteter. Vi er allerede godt i gang med DGI cuppen som er afløseren for Bella Skilte
Cup i fornyet udgave. Der er varslet om et motionsløb som Stjerneløbet i Roskilde som også kunne være
spændende at deltage i. Men i dag skulle vi se om ikke der var basis for deltagelse af 10-12 mand til et kursus
som vi mener bør blandes nemlig Kaptajn og Træner kursus.
Der var meget debat om dette emne Morten K. mente ikke der var det store behov for alle eller i hvert fald de
langt de fleste viste hvad der skulle køres hvis han ikke var tilstede. Medens bestyrelsen var af en anden
mening. Vi føler ikke at der er tilstrækkelig opbakning til kaptajnerne på hold 2 og 3 så det kan køre
gnidningsløst, specielt når der er mange på et hold eller hvis nogen af de bærende kræfter ikke var tilstede.
Det kunne også godt med lidt psykologisk opbagning/uddannelse når man skulle stille sig op foran en flok og
fortælle hvordan der nu skulle køres og man havde bare at rette sig ind for kaptajnen ”har altid ret” i hvert fald
til man kommer hjem og kan diskutere det. Det er ikke sådan at alle der gerne vil deltage i dette kursus skal
ende op med at være kaptajn, det er også rart at vide hvorfor kaptajnen nu siger dit og dat. Og endelig kan det
jo også give den enkelte en ide om hvorfor de nu skal træne/køre på denne måde. Vi tales jo om trafiksikker
struktureret træning og selv om man sløjfer den strukturerede træning skal der jo stadig køres trafiksikker, og
hertil kommer vi ikke uden om at der skal styring til.
2 Årets langtur – Der er efterlyst sommerens langtur som vi plejer at have i juli måned. Der har ikke været
yderligere reaktion om det ønske og det viste sig heller ikke i dag. Skulle man ønske en sådan langtur når vi
kommer lidt nærmere, kan det selvfølgelig bare arrangeres, bare man ved det et par dage i forvejen, for der
går næsten en hel dag.
3 Invitation til test – Vi har modtaget en invitation til træning og test fra Institut for Idræt & Ernæring på
Københavns Universitet. Det gælder alle veltrænede personer mellem 18 og 45. Der var bred enighed om at
denne bare skulle sendes ud til alle, så er det op til den enkelte om man kunne tænke sig sådan 7 uger hvor
man blive målt i alle ender og kanter. Jeg har før deltaget i noget lignende og kan kun anbefale det er ret
spændende.
4 DGI Cup vores egen afvikling af enkeltstart – DGI sørger for alle ansøgninger og økonomi hvor vi sørger
for afvikling ved hjælp af kontroller uden trafikofficials. Jeg efterlyser hjælpere fra klubben til denne afvikling og
har lige nu modtaget accept fra Klaus, Dan, Bjarne, Karsten P., og Søren D. (som trafik).
5 klubtøj – Filip leverer klubtøjet i klubhuset onsdag den 25. marts kl. 19:00 hvis det ikke passer alle er vi til at
lave aftaler med. Vi har jo normalt klubmøde den første onsdag i måneden, men i april ligger den 1. april altså
dagen før påske og det er jo nok lidt uheldigt, derfor rykker vi den til onsdag den 8. april og her vil det også
være muligt at hente tøj. Resterende klubtøj vi har på lager bliver solgt til spotpriser.
6 Formandsmøde DCU deltage 2 + 1 rytterrep – DCU har indkaldt til FORMANDSMØDE i DCU Distrikt

Sjælland onsdag den 25. marts 2015, kl. 18:00. Mødet foregår i Fløng Forsamlingshus Soderupvej 9
Fløng, 2640 Hedehusene. Der vil være spisning fra kl. 17:30. Søren D. deltager men vi kunne godt
bruge 2 mere. Alle interesserede bedes kontakte Kaj.
7. Fra forsamlingen
Karsten P. kom en opfordring til at vi under træning alle har monteret indlæg i begge hjul samt at vi
har et kædesamleled til ens egen kæde. Det skulle være derefter være muligt dels at undgå alle de
punkteringer og at lave en hurtig reparation så alle kan komme hurtigt videre. Husk at der om
vinteren også skal være monteret en stænklap som er max. 15 cm over vejbanen.
Bjarne har en trailer, et cykelstativ til montering på et anhængertræk samt en cykelkuffert som kan
lånes ved behov.

Frank gjorde opmærksom på et motionsløb omkring Næstved med masser af højdemeter og 2
distancer den 19. april altså ugen før Storebæltsløbet.
Der var derefter ikke flere der ønskede ordet og dir. takker for en rigtig god generalforsamling.

Jørgen Halberg
Dirigent

Kaj Flindt
Formand

