Referat fra Generalforsamling:
Onsdag den 3. marts 2011 kl. 19:30 på
Sydgården, Bygaden 109, 2605 Brøndby.
Dagsorden iflg. vore vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Ad 1. Formanden bød velkommen til de 13 fremmødte og foreslog Thomas Roeder til dirigent. Det blev
vedtaget.
Ad 2. Dir. Giver ordet til formandens beretning:
Det var året hvor vi bare skulle cementere vores position med følgende projekter:
 Nyt klubtøj
 Harzen udflugt
 Struktureret træning op til holdløbet
 Bella Skilte Cup
 Mange nye medlemmer
 Klubmesterskabet
 Deltagelse i de store klassikere
 Ny hjemmeside
 Fast klublokale
Ad. Klubtøj: Vi har nu fået det nye klubtøj. Det har været lidt af en udfordring, men nu ser det ud til at
fungere. Vi bestiller hjem 2x om året nemlig i Januar og august med betaling 2 måneder efter. Thomas Roeder
som kontaktperson i klubben og Michael Rytter som kontaktperson hos leverandøren.
Ad. Harzen klubtur: 19 medlemmer havde meldt sig og der var store forventninger til denne klubtur efter den
succesfulde tur i 2009. Men den led en krank skæbne med utrolig dårligt vejr. Det tog lysten lidt fra at afholde
denne tyræningslejr i Harzen, derfor vil vi holde en pause i 2011 og erstatter den med en Mallorcatur. Tak til
Klaus og Mikael for det store arbejde de havde udført.
Ad. Struktureret træning: Det er en gentagelse af referatet fra 2010 g/f. Ved hjælp af kaptajnerne blev den til
en effektiv gang træning op til de forskellige udfordringer. Træningen blev offentliggjort fredag ugen før, med
angivelser af ruter samt træningsmåde. Det var så stor en succes, at vi følger det op i år via
aktivitetskalenderen. Træningen var basis for det hidtil bedste resultat for alle vore 4 hold i Jystrup. Det blev til
rekordtider samt en sejr i parade disciplinen 90km med 10-mandshold. Samt en sejr for Old Boys holdet med
kun 3 mand. Meget flot klaret af alle tillykke med de flotte resultater..
Til tider har vi været så mange, at vi blev nødt til at dele os i 2 hold. Når vi holder os til 2010 er vi nok begyndt
lidt for tidligt med holdløbstræning, til sidst hang det os ud af halsen, lad os finde en middelvej i år.
Ad. Bella Skilte Cup: Blev vores hidtil bedste år i denne løbsserie som klub. Vi vandt suverænt
klubkonkurrencen 30 point foran Vallensbæk på 2. pladsen. I gruppe 1 blev Bo nr 2, i gruppe 2 blev Jens
Nørgaard nr. 6 med kun 3 løb hvoraf sidste løb med en fejlkørsel. I gruppe 3 vandt Morten Kristoffersen, i
gruppe 4 vandt Bo Jørgensen og med Kim Engstrøm på 3. pladsen og endelig vandt Erling Jensen foran
Jean-Paul og Torben i gruppe 5. alle disse vindere pånær i gruppe 1 rykker en række op i 2011. Det bliver
spændende hvordan vi klarer det!
Ad. Mange nye medlemmer. I det forgange år har vi fået rigtig mange nye medlemmer som alle selvfølgelig
er hjertelig velkommen. Det skulle glæde os om de vil holde fast i deres nye klub.
Ad. Klubmesterskabet. Har i år har været meget spændende og med stor deltagelse i de 4 afdelinger på nær
1000m/sprint. Ikke mindst blev Bjergmesterskab på Söderåsen mindeværdig. Vi skal indføre en udsættelses

klausul for rigtigt dårlig vejr som sprint/1000 med storm, regn og hundekoldt. I år blev det Thomas der løb med
pokalen - tillykke med klubmesterskabet.
Ad. De store klassikere: Der var deltagelse i store udenlandske løb med rigtig fine resultater samt store
oplevelser i La Marmotte, De 3 Balloner, Claude Criquielion samt andre bjergløb.
Ad. Ny hjemmeside. Efter opgivelse af den ”gamle” nye hjemmeside, er det lykkedes at opstarte en ny og
måske lidt mere overskuelig hjemmeside på bekostning af det flotte design. Men til forskel bliver denne
opdateret hurtigt efter alle aktiviterne. I december kom Troels Hansen med et forslag til at modernisere
hjemmesiden www.bellaskiltecup.dk . og det har være en rigtig stor succes, der er lavet et meget overskueligt
design som alle bare bevæger sig rundt i. Historikken er bevaret og der er givet mere albuerum til
sponcorerne. Og ikke mindst er den nem og lige så hurtig at opdatere. Her skal Troels have en meget stor tak.
Ad. Fast klublokale. Vi er nu kommet godt i gang med vores nye klublokale, hvor vi allerede har haft flere
møder samt klubfester.
I 2011: Fortsætter vores kurs med at udbygge alle de igangværende opgaver:
Klubtøj: Der etableres en ny site der hedder BCm shoppen, hvor der sælges /skaffes relevante produkter. Her
er Thomas Roeder tovholder.
Struktureret træning etableres som sidste år. Hvis vi bliver for mange, eller der er for stor styrkeforhold, på
deles holdene op.
Mallorca turen er planlagt, og der deltager BCM af 2 omgange.
Klublokalet Skilt til facaden, pynt til væggene.
Hjemmesiden udbygges med ny web-master..
Klubmesterskabet opfølges efter planen udstukket på sæson 2011 mødet.
Samarbejdet med BCT fortsættes med kontroltjeneste i Kvinde Tri samt Bella Skilte Cup
Samarbejdet med BCC udbygges evt. træningsaktiviteter og medlemstilgang. Licensryttere til BCC og
motionister til BCM
Bella Skilte Cup kører videre for fuldt tryk.
Holdløb: Deltagelse i holdløbet i Jystrup hvor pokalerne skal forsvares.
Jubilæum: 19. september 2011 har vi 10 års jubilæum. Der arrangeres jubilæumsfest. Som afslutningsfest.
Store Klassikere: Deltagelse af BCM er efter aftale mellem deltagerne, men uden tilskud.
Klubtilskud: Tilskud ydes til holdløb og Bjergmesterskabet der er en famileudflugt.
Tak til alle medlemmerne for den seriøse opbakning til alle vore aktiviteter.
Til slut vil jeg gerne give en stor tak til bestyrelsen Søren, Jesper, Dan, Bjørn og Torben samt alle dem
der udenfor bestyrelsen, har givet en hånd med hvor det kneb. I har alle ydet et meget stort og
angageret indsats for BCM, der i 2010 har givet rigtig store resultater.
Dir. Efterlyser kommentarer til beretningen. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
Ad. 3 Dir giver ordet til kassereren:
Regnskabet viser et underskud på kr. 3.387,93 og der er i løbet af året invisteret i nyt klubtøj og projektor. Selv
om vi har ydet et meget stort tilskud til klubtøj, har vi stadig en acceptabel kassebeholdning. For fremtiden
skulle klubtøjet hvile i sig selv. Men hvis der kommer mange nye medlemmer, skal tøjtilskuddet tages op til
vurdering. Regnskabet blev godkendt.
Ad 4. Dir. Forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent 375,- og telefontilskud på 600,- til formand og
kasserer.
Vi lader kontingentet være uændret selv om vi indløser et medlemskort til alle medlemmer for kr. 25,- og
telefontilskuddet er det samme som det har været i alle 10 år. Men udgifterne til telefon er gået over på
internettet og dermed holdt uændret.
Forslaget vedtoges uden bemærkninger.
Ad 5. Dir. Bestyrelsen kommer med et forslag til vedtægtsændringer som følger
Ændring af paragraf 11 stk. 3 som lyder:
”Ved opløsning af klubben tilgår alle klubbens aktiver BRØNDBY CYKEL CLUBS
ungdomsafdeling”.
Ændres til:
”Ved opløsning af klubben tilgår alle klubbens aktiver et velgørende formål.”
Vort begrundelse for at ændre paragraffen er at BCC ikke har nogen ungdomsafdeling og at
generalforsamlingen skulle have frie hænder til at fordele aktiverne hvis der engang gik opløsning i klubben.
Ændringen blev vedtaget.
Der var ikke kommet yderligere forslag.

Ad 6. Dir valg til bestyrelsen.
Søren Dankelev blev genvalgt som kasserer for 2 år. I stedet for Jesper Nilsson blev Torben Ramskov
Jørgensen indvalgt som bestyrelsesmedlem i 2 år. Som ny suppleant valgtes Troels Weng Hansen i 1 år.
Den nye bestyrelse ser derefter således ud:
Formand: Kaj Flindt
Kasserer: Søren Dankelev
Bestyrelsesmedlem: Bjørn Andersen
Bestyrelsesmedlem: Torben Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Dan Christensen
Suppleant: Troels Weng Hansen
Ad 7. Som revisor genvalgtes John Christensen for 1 år.
Ad 8. Som redaktør genvalgtes Kaj Flindt. Der lige indskød en bemærkning om at klubbladet Ventilen er
kommet ind i en hvileperiode. Derfor er det nu redaktionen af hjemmesiderne det gælder. I bladet er der jo kun
opsummering af oplysninger, som i forvejen står på hjemmesiden og kan hentes der. Udvalgsmedlemmer til
hjemmesiden udgår. Der kommer en ny webmaster til hjemmesiden. Det er Troels Weng Hansen der jo i
forvejen står for Bella skilte Cup hjemmesiden.
Der er nedsat et træningsudvalg bestående at Jesper Nilsson, Bjørn Andersen, Søren Dankelev og Kaj Flindt.
Ad 9. Dir giver ordet til eventuelt:
Formanden oplæser bestyrelsens forslag til tilskud og fællestrurer:
Der giver tilskud til Roskilde holdmatch (startpenge) og Familietur til Söderåsen hvor klubben
giver kaffe m/brød hos Lotta.
Alle fællesturer på Sjælland samt Söderåsen opkræves kr. 1,50/km til de kørende biler.
Ved fællesturer forstås Bella Skilte Cup, Skjoldnæsholm, Storebæltsløbet, Træningstur
til Odden, Roskilde Holdmatch samt Söderåsen.
Fællesturerne dækkes af BCM’s fond til selvrisiko ved autoskader.
Alle andre turer aftales individuelt mellem deltagerne.
Fællesturerne hvor der er tilmelding, styres af Dan Christensen via bloggen. Total beløbet for
bensinpenge til en bil udregnes på forhånd og SKAL betales inden afgang fra Glostrup Sportshal.
Transport til Bella Skilte Cup skal også gå via bloggen, hvor Dan Christensen åbner en blog til
kommentarer/tilmelding med eller uden bil til antal personer.
Træning:
Opstart i uge 13 og 14 (26/3-10/4) tirsdag/torsdag
Samlet træning - Interval kørsel længde 4-5 km/20-30 min, i hold fra 2 til 5 op til 3 intervaller
Uge 15 og 16 tirsdag/torsdag - Samlet træning – samme intervalkørsel i distance og tid men op til 5 gange i
hold af 2 til 5 deltagere. Denne periode afsluttes med en enkeltstart, lørdag den 23. april kl. 09:00 i Risby.
Der er nu varmet op til Storebæltsløbet den 25. april.
Søn- og helligdage deles op i hold alt efter hvor mange der stiller til træning.
Hvis der ud over café holdet er +20 deles der i 3 hold i alt. Kaptajner er Søren hold 3, Kaj hold 2 og Jesper
hold 1.
Før hver træning holder kaptajner en hurtig brefing om dagens træning.
Der fastlægges ruter på hjemmesiden både tirsdag, torsdags og søndags træning som sidste år.
Hvis der er enighed i en hel gruppe, kan denne rute fraviges.
Kaptajnerne har hånds og handsret over dagens træning som ikke er til diskussion. Når man så kommer
hjem og får tænkt lidt over dagens træning er man velkommen til at komme med konstruktive forslag
via bloggen således, at der kan komme en åben dialog, som kaptajnerne kan deltage i.
Der er opfølgningsmøde den 2. maj for tæningsudvalget.
Bella Skilte Cup blev dikuteret og der ytres ønske om et klubmøde hvor ”nye medlemmer” blev sat ind i
køremåde, taktik og teknik. Der blev enighed om at tage det op på næste 2 møder, således at der onsdag den
6. april blev diskuteret hvordan man egentlig kører i et felt og den 4. maj blev taktikken sat på plads for den
kommende sæson for da er alle grupperne sat på plads.
Klubtøjet skulle gerne komme her medio marts. Derefter bliver det pakket i poser og kan udleveres på næste
klubmøde den 6. april. Men lige så snart der er nyt bliver det offentliggjort på hjemmesiden.
Thomas Roeder
Dirigent

Kaj Flindt
Formand

