Referat fra generalforsamlingen 2. marts 2016 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 21 stemmeberettigede medlemmer.
Punkt 1 Formanden bød velkommen og foreslår Jørgen Johansen 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 30. januar, 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.
Punkt 2 Formandens beretning til generalforsamlingen 2.3.2016 for året 2015.
I året 2015 har der været tilbagegang i medlemstallet for BCM, men det er jo ikke altid et must at
have inflation i medlemstal, men mere kvaliteten og den frivillige indsats i klubarbejdet, der skal være
i centrum.
Vi har i 2015 haft følgende højdepunkter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klubtøj
DCU Struktureret trafiksikker træning samt vedvarende forsøg på at få motion med på vognen.
DGI kursus tilbud der ikke stå mål med deres vilje samt DGI-Skoda Cup
Nye medlemmer
Samarbejde med BTC og BCC
Klubarrangementer herunder
6.1 Fællestræning
6.2 Klubmesterskabet
6.3 Paris-Roubaux
6.4 Klubturer
6.5 Roskilde Holdmatch
6.6 Tour de Vest
6.7 DGI-Skoda Cup
6.8 Klubfrokost

7. Formandens afslutning
Ad1. Vores klubtøj leverancer har haft en lidt hård start, der har været store diskutioner omkring
sponser reklamer på tøjet - hvor mange skal der være og hvilke reklamer kunne der godkendes o.s.v.
Der var enighed om opdeling i 4 afsnit nemlig trøjens forside samt ryg og cykelbukserne i ben og
bagside. Efter lidt forhandling med 2 sponsorer blev vi enige om at cykelbukserne bagside og begge
ben kunne gå til Heino over en 3-årig periode for kr. 5.000/år og cykeltrøjen blev accepteret af vores
tøjleverandør, idet han får både for- og bagside for kr. 10.000/år i 3 årig periode. Sidstnævnte

betaling bliver konverteret til tøj. Ved hjælp af mange gode kræfter syntes vi selv der er kommet et
godt resultat ud af anstrengelserne.
Ad2. DCU prøver vedholdende at stable et samarbejde på benene omkring cykelmotion. Men indtil
videre er det kun blevet til små sporadiske forsøg, som vi ikke kan bruge til noget. Omkring
kursusvirksomhed er DCU helt i top og ved siden af DGI virker de meget professionel. Det er jo ikke
den store udgift at være medlem af DCU, så vi bliver hængende i hvert fald et år endnu.
Ad3. DGI kurser har givet os en meget negativ oplevelse, kaptajn kurset var famlende og uden ide.
Vi har haft 2 mand med til det og de lærte ikke noget overhovedet, de kunne fortælle underviseren,
hvordan det skulle gøres. Jeg har efterfølgende fået at vide at den underviser var en højt kvalificeret
træner fra Roskilde cykel klub, men at han manglede den viden der skal til for at han kunne
undervise. Det skulle være rettet op, men indtil vi erfarer fra andre at det er OK vil vi benytte DCU
hvis nogen skulle have lyst og lejlighed for evt. Kaptajn- og eller trafikofficial kurser. Sidst nævnte kan
kun tages ved DCU.
Ad4. Selv om der har være tilbagegang i vores medlemstal har vi haft fornøjelsen at kunne byde nye
medlemmer velkommen. Flemming Jensen, Hans Jørgen Hansen, Henrik Bossen, Lars Christian
Hansen og Søren Dolleris.
Ad5. Samarbejdet med BCC eller mangel på samme er ikke eksisterende, vi har således kun samme
klublokaler. Klubben er ikke kommet i gang endnu, så de har ikke kunnet give nogen feed-back. Med
Tri-clubben er det noget anderledes, vi udveksler stadig kontroller ved DGI-Skoda Cup og Kvindetri.
Men ud over det har vi også inviteret dem med til BikeFit i klubhuset, her kom de med de 10 mand vi
manglede, for at kunne arrangere aftenen.
Ad6. Klubarrangementer
6.1 Fællestræning
Fremmødet til vore fællestræninger har været meget mindre i 2015 end 2014. Men
kvaliteten har været OK. Hold 1 fortsætter med deres meget målrettede træning,
hvorimod træningen på de andre hold har været mere ad‘hoc, alt efter hvem og hvor
mange der var tilstede.
6.2 Klubmesterskabet
er i 2015 prøvekørt med en ny struktur i det pointgivningen, favoriserede konkurrencerne
frem for mødepoint. Det er muligvis det som har givet en noget lavere tilslutning til den
almindelige træning. Den gav til gengæld større fremmøde på den afsluttende
klubkonkurrence for her var der dobbelt op.
6.3 Paris-Roubaux
Bjarne inviterede til TV eftermiddag efter fællestræningen hvor man i den store biograf
kælder kunne nyde klassikeren over alle klassikere. Dejlig initiativ og stor tak Anni og
Bjarne.
6.4 Klubturer
Af klubturer har vi i 2015 kun haft bjergmesterskabet som blev lagt til Hallandsåsen. Der
bød på rigtige mandfolkestigninger på op til 25% og med længder op til 2 km. Hvis vi skal
have dette bjergmesterskab med i 2016 bliver vi nødt til at gå tilbage til Söderåsen hvor
der er mere menneskelige stigninger. Men skal man køre sig i form til Belgien eller måske
de 3 balloner så er Hallandsåsen den rigtige udflugt.
6.5 Roskilde Holdmatch
Vi skulle have været med i denne holdmatch, men af interne grunde blev løbet flyttet til
den dag der var Tour de Vest, så vi meldte afbud for de 3 hold vi havde tilmeldt. Det viste

sig så senere at andre klubber havde samme prioritet og løbet blev ikke til noget. Vi
håber det genopstår i 2016 for det er jo ret spændende at køre den form for løb.
6.6 Tour de Vest
Vi fik samlet ca. 25 mand til en socialtur hvor alle mand skulle med hjem og vi skulle
holde ind i depoterne. Efter lidt begynder besvær blev vi samlet i Hove og kørte resten af
vejen i samlet flok, depotet var ikke noget at skrive hjem om, det var ret ringe. Efter løbet
havde Niller inviteret til havegril hvor halvdelen deltog. En stor tak til Niller for dette
arrangement, det kunne godt blive et tilbagevendende tiltag hvis det bliver annonceret i
lidt bedre tid, også så Niller ikke skal stå alene med det!
6.7 DGI-Skoda Cup 2015
Blev en god oplevelse, der var lagt ekstra vægt på sikkerheden idet der var motorcykler
med felterne. Og om muligt endnu flere vejvisere og trafikkontrollører ude på ruterne.
Selv om felterne var større virkede det ikke farligere. Der var åbnet op for andre
klubber/deltagere hvis ikke der var nok fra de involverede klubber. Men selv det gav ikke
nogen nævneværdige episoder. Ved evalueringen blev det besluttet at gentage løbene i
2016 med få ændringer. Vi stod for enkeltstarten i 4. afdeling som vi også gør i 2016.
Hvor vi skal arrangere afdelingen sammen med Roskilde Cykel Motion.
6.8 Klubfrokost
Vores traditionelle klubfest er de sidste par år blevet lidt udhulet i deltagerantal, så vi
besluttede at lægge den som en klubfrokost lige efter en kort træningstur en søndag. Det
gav et lidt større deltagerantal så vi kunne fejre vores klubmestre, der i 2015 var Lars
Holm og Johnni Damm i senior. Af damer har vi desværre ingen deltagere.
Ad7. Jeg vil lige gøre opmærksom at det var 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 i knap så belastende
et omfang.
Til slut vil jeg gerne takke Thomas R., Troels samt kaptajnerne Morten K., John B., Kim, Jørgen H.
Klaus M., John C. og Søren. Samt alle der var med til at afvikle Kvindetri. Tilslut vil jeg også gerne
takke bestyrelsen for godt gennemført arbejde i 2015 og ser frem til et rigtig godt 2016.
Hermed sendes beretningen til debat………. Der var imidlertid ingen kommentarer og referatet blev
enstemmig godkendt.
Punkt 3 Regnskabet. Dir giver ordet til kassereren for dennes kommentarer til regnskabet.
Kassereren havde følgende kommentarer til regnskabet. Der var nedgang i kontingentindbetalinger
grundet faldende medlemstal og selv om vi havde givet en del tilskud og belønninger til klubbens
hjælpere i løbet af året endte vi med et overskud på godt 13.000. Bestyrelsens mål er der skal gives
flere tilskud til sociale arrangementer hvor der kommer tilstrækkelig med tilmeldinger, for at fremme
det sociale fællesskab. Ide’er efterlyses.
Der var ingen kommentarer til regnskabet som blev vedtaget med akklamation.
Punkt 4. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og honorar. Som er
Enkeltkontingent: kr. 400,Familiekontinget kr. 600,Passiv kontingent kr. 100,Honorar til formand kr. 1.000 og kasserer kr. 600.
Punktet blev godkendt.
Punkt 5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer i §8:

§8
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Formand og kasserer
vælges særskilt. Bestyrelsen vælger selv sekretær samt konstituerer en næstformand. På ulige
årstal afgår eller nyvælges kassereren samt 2 bestyrelsesmedlemmer. På lige årstal afgår eller
nyvælges formand samt 1 bestyrelsesmedlem.
For at være sikker på altid at have en formand ved utidig forfald blev teksten med rødt indføjet i
denne §. Det blev enstemmig vedtaget.
Punkt 6 Valg til bestyrelsen:
Formand: Kaj Flindt afgår og nyvalgt blev John B. Jensen
Bestyrelsesmedlem: Dan Christensen afgår og nyvalgt blev Michael Benjovitz
Bestyrelsessuppleant: Jonas Ralbjerg afgår og nyvalgt blev Carsten Hougaard-Jensen
Således at den nye bestyrelse består af:
Formand John B. Jensen
Kasserer Søren Dankelev
Bestyrelsesmedlem Bjarne Søberg
Bestyrelsesmedlem Kim Jensen
Bestyrelsesmedlem Michael Benjovitz
Bestyrelses konstituerer en næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne på forstkommende
bestyrelsesmøde jvnf. Den nye vedtægtsændring.
Punkt 7 Valg af revisor:
John Christensen blev genvalgt.
Punkt 8 Eventuelt:
8.1 Klubmesterskabet blev ikke rigtig sat på plads ved sidste klubmøde. Derfor blev det sendt til
debat af Kaj Flindt. Der var ret stor diskussion om det skulle være den generelle træning eller
om det var de 4 løb, der skulle bære hovedparten af pointgivningen. Vi kunne ikke rigtig
komme til nogen bestemt konklusion, derfor blev forsamlingen enige om, at det måtte være op
til den nye bestyrelse, at komme med et udspil som skulle præsenteres på næste klubmøde
som er onsdag den 6. april. (Uden for referat husk komme med et forsalg til vores
mødetid ved Glostruphallen søndag)
8.2 DGI-Skoda Cup har i år mange deltagere fra BCM og vi står også fast på at arrangerer vores
enkeltstart, som er afdeling 4 den 18. juni. Kaj Flindt står som tovholder på dette projekt og vil
lige efter generalforsamlingen, tage kontakt til vores Jørgen Schulze og Roskilde Cykel Motion
som er vores medarrangør. Klubbens medlemmer kan regne med at blive spurgt om
deltagelse i arrangementet. Vi prøver så vidt mulig som tidligere år at holde vores deltagere i
cup’en udenfor.
8.3 1. hjælp lørdag den 12. marts har ikke mange deltagere. Vi skal op på min. 12 og max. 20
deltagere. Kurset er et 6 timers kursus fra kl. 09:00 til kl. 15:00 med frokost, som ydes af
BCM. KF udsender reminder til medlemmer lige umiddelbart efter denne generalforsamling.
8.4 Den sidste ordre med klubtøj, bliver leveret til Bjarne mandag den 21. marts og kan afhentes
tirsdag den 22. kl. 17:00 hvis tiden ikke passer, så ring til Bjarne og aftal en tid for afhentning.

8.5 Klubliv blev diskuteret og specielt et synspunkt var fremme. Tiderne er blevet meget
anderledes de sidste 10 år. Der er kommet mange flere motionister og en meget stor del af de
sidste ankomne, har også tidsproblemer, for der har jo både arbejde og familier der skal
passes, så derfor er den tid, der skal bruge til træning, meget kostbar og en del syntes, at den
skal udnyttes til optimal træning. Derfor vil der heller ikke blive tid, til det sociale som mange
efterlyser. Det er selvfølgelig noget, som den nye bestyrelse, bliver nødt til at fokusere på.
Målet med denne fokus skal være således at klubben ikke splittes op.
8.6 Hjemmesiden blev også rundet. Den nye formand efterlyste flere indlæg fra medlemmer, som
havde oplevelse/rejser o. lign af almen interesse gerne med billeder. De vil blive sat på
hjemmesiden, det er jo ret svært for en bestyrelse hele tiden at opfinde indlæg, som er
spændende, det bliver mange gange bare gentagelser.
På forespørgsel fra dir. Efterlyses flere kommentarer til eventuelt, men da det ikke var tilfældet
afsluttede dir. Med en stor tak for god ro og orden.

Jørgen Johansen
Dirigent

Kaj Flindt
Referent

John B. Jensen
Formand

