Referat fra Generalforsamlingen:
Onsdag den 7. marts 2012 kl. 19:30 på
Sydgården, Bygaden 109, 2605 Brøndby.
Dagsorden iflg. vore vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Fastsættelse af kontingent samt telefontilskud til formanden og kassereren.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Kaj Flindt, formand genvalg forslås for 2 år.
Dan Christensen, bestyrelsesmedlem foreslås genvalg for 2 år.
I stedet for Torben Jørgensen indgår Troels Hansen for 1 år.
Som ny suppleant foreslås Bjarne Søberg for 1 år.
7. Valg af revisor. John Christensen foreslås for 1 år
8. Valg af redaktør
9. Eventuelt.
Ad.1 Formanden bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer og forslår Thomas Roeder (dir) til dirigent
hvilket vedtages. Dir takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet og da der
ingen indvendinger var, giver han ordet til Formandens for dennes beretning.
Ad.2 Formandens beretning til generalforsamlingen 7.3.2012 for året 2011.
Vi har i år fortsat den afstukne kurs som blev lagt i 2010.
•
Klubtøj
•
Struktureret træning
•
Mallorca turen
•
Klublokale
•
Hjemmesiden
•
Klubmesterskab
•
Samarbejde med BTC
•
Samarbejde med BCC
•
Bella Skilte Cup
•
Holdløb
•
Jubilæum
•
De store Klassikere
•
Klubtilskud
Klubtøj. Vores klubtøj har nu fundet frem til en fornuftig administration med 2 bestillinger om året forår til
sommertøj og efterår til vintertøj. Her er det forsat Thomas der er vores koordinator.
Struktureret træning har stadig 1. prioritet. I 2011 mødte flere end nogensinde frem til vore træninger. Vi
satte således rekord for fremmøde nemlig hele 16,1 deltagere pr. gang og vi havde 64 træningsrunder. Det var
også muligt at etablere 2 hold.
Mallorca turen blev delt op i 2 hold. Med Klaus på det ene og Kenn på det andet. Det blev et par gode ture
som sædvanligt.
Klublokale. Vi har ikke rigtigt fået udført nogen særlig vedligeholdelse til vores klublokale. Vi mangler forsat et
skilt til facaden og lidt pynt til væggene. Tilsyneladende er der forsvundet et bord og et par stole af vores
inventar. Trods efterlysninger er det ikke dukket op.
Hjemmesiden kører fornuftig og bliver opdateret jævnligt, således at den stadig finder læsere. Den er pænt
besøgt. Der er stadig nye tiltag på vej.
Klubmesterskabet blev i år lige så spændende som det har været tidligere. Der blev afviklet 4 konkurrencer,
men for at højne fremmødet er der overvejelser om at inddele i 2 klasser. Det kunne f.eks. være Bella Skilte
inddeling gruppe 1, 2 og 3 i klasse A, samt 4 og 5 i klasse B.
Samarbejdet med BTC fortsættes med kontroltjeneste i Kvinde Tri samt Bella Skilte Cup. Tak til Johnni for
koordinering og alle de medlemmer som hjalp her.
Samarbejdet med BCC har været på et meget lavt niveau. I 2011 har vi hjulpet med afvikling af Tour De Vest
med at opstille ruteskilte, tak for hjælpen til Søren og Morten K samt deres hjælpere, det skæppede lidt i vores

kasse. Vi deler klublokale og indboforsikring det er alt. Der har været inviteret til fælles klub træning uden at
det er blevet til noget.
Bella Skilte Cup kører videre for fuldt tryk. Det blev i år meget spændende og for de fleste gruppers vedkommende først afgjort i sidste runde. Der var således 3 klubber som kunne hjemføre første pladsen. Det blev i år
Holbæk foran Brøndby og med den nye klub BC3650Cycling på 3. pladsen.
Holdløb: Det blev lidt af en nedtur for vort stærkeste hold, der blev ramt af uheld. Men vores Oldboys hold
suverænt hjemførte pokalen 2. år i træk.
Vores jubilæum 19. september 2011 blev markeret med en middag og afslutning af sæsonen i november
2011 og med mange fremmødte blev det en fornøjelig aften.
Store Klassikere rundt omkring i Europa havde deltagelse af mange BCM’er. Referater kan læses på vores
hjemmeside. Der er ikke så mange der laver indlæg med billeder, som vi kunne ønske. Turene planlægges
individuel ved at man taler sammen om ønskede ture.
Klubtilskud der blev ydet tilskud til Bjergmesterskabet der er en familieudflugt, holdløbet samt jubilæums- og
klubfest og klubtøj.
Med hensyn til 2012 er ønsket:
Hjemmeside: Få etableret en ny BCM hjemmeside der tager højde for at downloade ruter til Garmin, få
etableret et bestillingssystem for BCM shoppen med bl.a. klubtøj samt et moderne design. Etablere en ny
”blog” hvor kommunikationen bliver bedre og mere flydende.
Klublokale: Få gjort noget ved klublokalet facadeskilt også selv om vi skal betale for det, samt nye billeder på
vægge og male skabe og paneler. Vi har maling så det er bare med at komme i gang.
Træning: Få etableret 2-3 trænings hold, samt etablere kaptajn team. Der skal f.eks. 3 på kaptajn kursus i
april. Der skal planlægges modtagelse af nye medlemmer, således at de føler sig hjemme.
Klubmesterskabet: Der køres også i år 4 afdelinger, sprint/1000m ændres til en prolog 1 gang ”Addabakken”
de øvrige er bjergmesterskabet, enkeltstart og linieløb. Der inddeles i 2 klasser A op til med 54 og B 55 og op.
Der startes samlet i konkurrencerne. Der gives 1 mødepoint til fællestræninger og 2 mødepoint til
konkurrencerne. På dage hvor der er fællestræning på programmet og nogen deltager i et motionsløb får de
også point, husk at meddele det.
Holdløb. Der skal udtages deltagere til hold og der tilmelding 2 hold mindre end sidste år. Som i år afholdes
26/8
DCU inviterer til samarbejde med motion ved at ansætte en udviklingskonsulent på Sjælland. Hvad kan DCU
så hjælpe os med? At etablere et regnskab system, hjemmeside, andre ide’er efterlyses. Vi får i forvejen vores
medlemskort.
Samarbejde med BTC fortsætter, vi kan i år deltage som kontrol i deres Kvinde Tri som afholdes den 19/8.
Fællesturer: Igen i år tager vi til Söderåsen som familietur/bjergmesterskab samt holdløb i Roskilde. Der er
ligeledes en træningstur til Odden i kalenderen. Ud over dette køres der også fælles til Bella Skilte Cup samt
enkelte motionsløb hvortil klubben arrangere samlet tilmelding gennem bloggen som sidste år.
Eventuelt. Hvis nogen har gode ideer til nye tiltag så kom med dem.
Tak til alle medlemmerne for den seriøse opbakning til alle vore aktiviteter.
Til slut vil jeg gerne give en stor tak til bestyrelsen Søren, Troels, 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 engageret indsats
for BCM, der i 2011 har givet rigtig store resultater.
Dir. Sender formandens beretning til afstemning og da der ingen kommentarer var til den blev den vedtaget.
Ad.3 Da der var afbud fra vores kasserer blev det formanden der skulle fremlægge regnskabet. Regnskabet
giver et lille overskud på ca. 2000 kr. Det store lidt uoverskuelige i regnskabet er vores klubtøj, der efter en
underskudsstart nu hviler i sig selv. Budgettet for 2012 ballancerer med et medlemstal på 60. Her ”aflønnes”
bestyrelse samt kaptajner med 1 sæt cykeltøj af værdi på 600/stk. Sponser tilskud gives til 10 nye medlemmer, så de kan få en kort- og langærmet klubtrøje samt cykelbukser for kr. 400,- (værdi 900).
FM beretter at vi nu overgår til et EDB regnskabssystem som skulle give et bedre overblik.
Dir. Efterlyser kommentarer og da der ingen var sendes regnskabet til afstemning og det vedtages.
Ad.4 Dir sætter bestyrelsens forslag om uændret kontingent samt telefontilskud til afstemning. Det vedtages.
Ad.5 Dir. Konstaterer der ikke er fremkommet yderligere forslag.
Ad.6 Dir. Sætter valget på dagsordenen og konstaterer følgende:
Formanden Kaj Flindt genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlemmet Dan Christensen genvalgt for 2 år
Bestyrelsessuppleant Troels Hansen der kom ind i bestyrelsen ved Torben Jørgensen’s forfald
har stadig 1 år tilbage.

Som ny suppleant valgtes Bjarne Søberg.
Den samlede bestyrelse ser nu således ud:
Formand Kaj Flindt
Kasserer Søren Dankelev
Bestyrelsesmedlem Dan Christensen
Bestyrelsesmedlem Troels Hansen
Bestyrelsesmedlem Bjørn Andersen
Ad.7 Dir. valg af revisor her genvælges John Christensen for 1 år.
Ad.8 Valg af redaktør udgår indtil videre fordi vort klubblad er udgået. I stedet etablerer bestyrelsen en
administrator for hjemmesiden.
Ad.9 Eventuelt.
Dir. Der har været en del utilfredshed med vore cykelbukser, idet skindet falder ud til den ene side. Generelt er
tøjet af en dårlig kvalitet. Derfor opfordres bestyrelsen til at holde øjnene åbne for nye muligheder. Vi skal ikke
til at ændre design, men blot finde et andet mærke. Dels skal kvaliteten være bedre og dels skal der kun
aftages 10 stk pr. del. Vi kan ikke kommen med en første gangs ordre som tidligere, men udelukkende aftage
stabilt 2 gange om året og vi skal have en laveste listepris.
Tilmelding til fælles arrangementer f.eks. Storebæltsløbet kører som tidligere på bloggen via Dan.
Tilskud og fællesturer:
Der giver tilskud til holdløb (startpenge) Roskilde holdmatch 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 alle turer som har tilmeldes via hjemmesiden.
Fællesturerne dækkes af BCM’s fond til selvrisiko ved autoskader.
Alle andre turer aftales individuelt mellem deltagerne.
Dir. Efterlyser flere reaktioner og da det ikke er tilfældet afslutter han generalforsamlingen og takker han for
god ro og orden.

Kaj Flindt
Formanden

Thomas Roeder
Dirigent

