
Generalforsamling 2021 for Cykle Klubben Aarhus 

Den 29. november 2021

Aarhus Cyklebane, Jyllands Allé 79

 

 

1. Valg af dirigent: 

Nis Holleufer blev valgt 

 

 

2. Valg af referent: 

Poul Erik Blus valgt 

 

 

3. Forretningsudvalgets beretning: 

● Der blev ikke holdt generalforsamling i 2020 på grund af Covid 19. Der måtte heller 

ikke afholdes generalforsamling online. 

● Da tiden blev fremskreden holder vi hermed to års generalforsamlinger. 

● Joachim Parbo læste beretningen op for generalforsamlingen.

Forretningsministeriets beretning

Året 2020-21

Det er på mange måder en anderledes beretning, som der nu skal fortælles. Både fordi at den ikke 

fremsættes af bestyrelsen, som den normalt ville, men af et forretningsministerium, som har fungeret 

siden november 2020, hvor den ordinære generalforsamling ikke blev afholdt grundet covid-19. 

Fra den dag var to af bestyrelsesmedlemmerne, Nikolaj Duffy og Joachim Parbo, nemlig ikke længere 

opstillingsberettigede, da de var valgt for et år på generalforsamlingen det forrige år. De resterende tre 

bestyrelsesmedlemmer besluttede derfor at oprette et forretningsministerium bestående af Niels Junge, 

Frederik Muff og Henrik Martinussen, som alle var valgt for både 2020 og 2021.

Rent formelt har det betydet, at det kun har været disse tre medlemmer, der har haft reelt stemmeret, 

hvis det skulle være kommet til en situation, hvor det var nødvendigt med afstemning. Rent praktisk har 

forretningsministeriet fungeret på den måde, at alle de originale fem medlemmer af bestyrelsen har 

deltaget i møder og været med til at drive klubben. Dette er for øvrigt ikke anderledes end praksis 

tidligere, hvor det eksempelvis har været muligt for suppleanter at deltage i alle ordinære 

bestyrelsesmøder, men ikke været muligt at stemme ved eventuel afstemning. For forretningsministeriets

vedkommende har det formelt været muligt at foretage en afstemning mellem de tre valgte medlemmer, 
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men i praksis har dette ikke været benyttet, og bestyrelsen har derfor på mange måder fungeret som 

hidtil.

Tidligere fortalte vi, at årets beretning på mange måder er en anderledes beretning. Dette kommer også 

til udtryk nu, hvor vi nu vil fortælle om aktiviteterne i både 2020 og 2021.

Sæsonen 2020 var dårligt startet før alle aktiviteter blev indstillet på grund af covid-19. Som klub tog vi 

ansvar og fulgte regeringens retningslinjer om nedlukning, selvom vejret det forår var fantastisk og det 

nok kriblede i os alle for at komme ud med vores klubkammerater.

I stedet fandt klubben på andre tiltag. Vi havde en stor Strava-konkurrence, hvor medlemmerne uge efter 

uge dystede mod hinanden virtuelt og vi havde forskellige fællestræninger på Zwift, hvor vi med 

radiokommunikation kunne træne sammen fra hver vores stue eller skur.

Alle sociale arrangementer var aflyst og det var derfor meget kærkommet, da vi først på sommeren så 

småt kunne genstarte træningen og få sendt klubbens licensryttere og elitehold ”på græs” til de første 

cykelløb.

Vi oplevede stor velvilje og stort samarbejde fra alle trænere og turledere, der organiserede både 

motions-og licenstræning i grupper trods forsamlingsforbud og tog initiativer til mødes forskellige steder 

og have forhåndstilmelding. Det var en meget stor indsats, som betød meget for klubben i en svær tid. 

Et lille højdepunkt det år var også de to klubmesterskaber – i enkeltstart og linjeløb – der begge blev 

organiseret med et forsamlingsforbud på over 50 personer.

 

Desværre ramte anden bølge Danmark igen gennem efteråret – og aflyste blandt andet 

generalforsamling og klubfest – og det suspenderede igen alle fælles aktiviteter i en lang periode. 

Kort inden nedlukningen var det ellers lykkedes klubbens cross-afdeling af gentænkte konceptet for 

afholdelse af cyklecross-løb, da den første udgave af Party Prijs blev afholdt. Det blev en bragende 

succes, da det var tilladt for klubben at invitere siddende tilskuere til Danmarks første aftencross-løb med 

røg, kok og dunkende musik fra højtalerne. Fra flere sider fik vi stor ros for arrangementet, der gav folk en

corona-sikker fest i en tid, hvor alle beværtninger og feststeder ellers var lukket. 

OnsdagsCross  reddede på mange måder den danske sæson med i alt 5 løb - og ikke mindst også 

afviklingen af de danske mesterskaber, da det ikke var muligt for den tidligere arrangør at afholde DM 

under de restriktioner, der gjaldt i januar 2021. Endnu en stor indsats af frivillige kræfter betød at Aarhus 

var vært for et storslået DM-arrangement, der nok måtte afvikles uden tilskuere, men som til gengæld 

blev sendt på tv-kanalen SportLive. 
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Delen med at steppe op, når dansk cykelsport har mest brug for det skete igen et par måneder senere, 

da den danske sæsonstart for landevejsrytterne manglede løb. Her arrangerede klubbens licensafdeling 

to løb på en kort rundstrækning i True – og da tilskuere var forbudt på grund af forsamlingsreglerne 

udtænkte man et smart koncept med livestream fra målområdet, så forældre til de yngste ryttere kunne 

se cykelløb fra deres biler på p-pladsen i nærheden. Det må siges at være innovation på et højt niveau. 

Klubbens eliteteam har både i 2020 og 2021 markeret sig fremme i den danske A-klasse og vi glæder os 

over, at holdet fortsætter i 2022 for ottende sæson i streg. Fokus her bliver på talentudvikling og en 

platform for lokale og regionale talenter. Og som noget nyt får vi i alt fire dame-ryttere på holdet og bliver 

derfor landets første kombinationsteam, der både har dame og herre elite samlet et sted. Et stærkt 

initiativ og en skridt i den rigtige retning for kvindecyklingen i Danmark.

Klubbens motionsafdeling har fået et nyt og driftigt motionsudvalg og vi kan mærke at der er stor glæde 

blandt de motionister, der ugentligt kommer til træning ved Aarhus Cyklebane. Det nye motionsudvalg har

masser af gå-på-mod og de arbejder nu på at få genstartet flere af de sociale arrangementer, som var 

populære i klubben inden corona var nødsaget til at lukke landet ned. 

Klubbens licensafdeling har haft en flot sæson i flere licensklasser og vi ser på glæde på mange af de 

talenter, der har deres daglige gang i klubben og som sendes videre til hold på højere niveau.

Fælles for både licens- og motionsafdelingen er dog én ting, som på mange måder må være topprioritet 

for den kommende årrække for bestyrelsen: at udvikle og synliggøre klubbens tilbud for potentielle 

mellemmer og sikre at CK Aarhus fortsat er en stor og attraktiv klub at være medlem af.

 

VI oplever i stigende grad at gratis træningstilbud trækker enormt mange medlemmer som ellers ville 

kunne være med i CK Aarhus. Og det er noget, vi kan se på både medlemstal og antallet af deltagere til 

træning. Når vi samtidigt ser ind i at vi som klub år efter år har mere og mere i egenkapital, så er det et 

område der skal rettes fokus på med det samme.

CK Aarhus er ikke sat i verden for at generere et stort overskud år efter år. Det er naturligvis sundt at vi 

har midler på bundlinjen, så rub og stub ikke bruges hver år. Men når regningerne er betalt og tallene 

gøres op i år, så har vi næsten 750.000 stående. Og det er penge, som kan bruges mange andre steder. 

Foruden rekruttering og fastholdelse af medlemmer er det også essentielt, at vi som klub tager ansvar 

overfor de problemer, vi ser på børne- og ungeområdet i dansk cykelsport. Landet over falder 

tilslutningen til at køre landevejscykelløb i de yngste klasser og de røde alarmlamper lyser for længst. 

Derfor har bestyrelsen med tilskud indkøbt 5 lånecykler, som både kan bruges til landevej om sommeren 

- og cyklecross om vinteren. Men indsatsen slutter ikke her. Der skal mere benarbejde til, hvis vi fortsat 

skal have tilgang til sporten.   
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Bestyrelsen har indgået et samarbejde med ColoQuick Cycling og foruden det allerede eksisterende 

samarbejde med Team Bache JS.dk om at skabe aktiviteter og elite-input til vores ungdoms-

talentarbejde. Målet er at skabe en rød tråd i overgangen fra Ungdomsrytter og junior over U23 til Elite, 

så man kan udvikle sit talent, mens man er medlem af CK Aarhus og går i folkeskole og på en 

ungdomsuddannelse. 

Samarbejdet med de to teams med afsæt i CK Aarhus samarbejde med Elite Sport Akademi Aarhus, som

er et uddannelses- og træningstilbud på udvalgte (elitesports) folkeskoler og udvalgte 

ungdomsuddannelse mellem 8. klasse og 3.G niveau. Således vil der fremover være deltagelse af Team 

Bache JS.dk og ColoQuick eliteryttere på udvalgte træningslejre og tirsdags- og torsdags 

morgentræninger. Ligeledes vil ColoQuicks holddirektør, Christian Moberg vil rådgive omkring hvad det 

kræver for at blive Continental-rytter - og vil deltage med oplæg på træningslejre og infomøder. 

Vi håber derfor at fokuspunkterne for den kommende bestyrelses arbejdsår i 2022 vil blive de to 

førnævnte punkter – og allerhelst skal arbejdet ikke ligge i bestyrelsesregi.

Dette skal bestemt ikke forstås som at bestyrelsen er bange for at tage arbejdshandskerne på. Men 

måske har kendetegnet ved den senest valgte bestyrelse været at vi udover bestyrelsesarbejdet har haft 

gang i mange opgaver ved siden af. Og det betyder, at et punkt som klubudvikling og strategi til tider er 

blevet afløst af praktiske opgaver, arrangering af cykelløb og sociale arrangementer. 

Et eksempel herpå var klubtøj, som tidligere var en bestyrelsesopgave, der lå i bunken af opgaver. I 2021

udliciterede vi denne opgave til to medlemmer, som har løftet klubtøjsdelen på flotteste vis og skabt både

salg og lettere adgang for medlemmerne.

Ofte oplever vi at kræfterne kan findes i klubben – men måske er bestyrelsen også for tilbageholdende 

med at bede om hjælpen fra disse.

Derfor håber vi at en ny bestyrelses første opgave blevet at tage møde med B/U-udvalget i forhold til 

rekruttering og oprette et klubudviklings-udvalg, som kan arrangere en workshop, hvor der kan skabes en

retning og en vej for CK Aarhus. 

En mere fælles koordinering af aktiviteterne i CK Aarhus er også på agendaen for klubudviklingsudvalget 

og bestyrelsen. Bare her i efteråret har vi haft stor aktivitet i eksempelvis cross-afdelingen med afholdes 

af SuperCamp, anden udgave af Party Prijs og Grote Prijs - ligesom der har væretforedrag med Dan 

Frost og et brag af en klubfest. Og den 8. og 9.  januar 2022 løfter vi igen opgaven med at arrangere DM i

cyklecross. 

Men mange arrangementer falder tæt på hinanden og vi er fra tid til anden i tvivl om hvorvidt alle 

medlemmer rent faktisk ved, hvad der foregår på tværs i klubben. Udarbejdelsen af en fælles kalender 
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eller et årshjul er derfor også en topprioritet for arbejdet fremadrettet. 

Når I om lidt ser budgettet for 2022, så har vi forsøgt at indarbejde dette. Vi har valgt at afsætte en pulje 

med navnet ”klubudvikling” som kommer til at gå til de arrangementer og initiativer, som kan udvikle og 

løfte klubben på tværs. 

Vi har budgetteret med at klubben taber penge – for spørgsmålet er, om vi nødvendigvis skal være bange

for at æde lidt af egenkapitalen, hvis det kan være det, der gør, at vi kan skabe langsigtede initiativer, 

som er med til at sikre klubben fortsat er attraktiv og driftig om fem eller ti år.

● Debat om beretningen: Der var ros til bestyrelsen for arbejdet i en svær periode og 

for at have fundet løsninger. 

● Bestyrelsens beretning blev vedtaget 

 

 

4. Indkomne forslag: 

Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen 

 

 

5. Forslag til vedtægtsændringer:

Der er heller ikke forslag til vedtægtsændringer. 

 

 

6. Gennemgang af regnskabet for 2019--20: 

Der har været revisorhjælp til at forstå det gamle regnskab og få startet et nyt op. Der er nu 

kommet styr på det. Det var opgørelsespraksis, der var svær at forstå. Der er nu hyret en 

ekstern revisor til at hjælpe med regnskabet fremadrettet. 

Der har været et fint samarbejde med revisorerne. 

Henrik Martinussen (kasserer) gennemgik regnskabet.  

Kontingentindtægter er faldet med ca 45.000 , medlemsnedgang og nedsat kontingent for 

licensrytterne. 

Der har været en ret stor indtægt på cross-aktiviteter. 

Årets resultat er ca 286.000. Det er for meget, men skyldes selvfølgelig, at der ikke har været 

nogle aktiviteter. 

Klubtøjet er blevet nedskrevet i værdi, så derfor er der måske reelt for mere end de ca 50.000 

kroner.  

Regnskabet blev godkendt. 
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7. 2019-20 valg til bestyrelsen 

Nicolai Duffy Elbyhøj og Joachim Parbo er på valg for perioden 2020-2022 . De genopstiller 

begge. 

De er begge valgt. 

 

 

8. Kaffe og kage eller andet mad 

 

 

9. 2020-21 regnskabs gennemgang 

Henrik Martinussen gennemgik også regnskabet for 2020-21 

Bestyrelsen har søgt forskellige fonde og sponsorater og fået en del penge til aktiviteter.  

Der er også indtægter fra cross samt licensløb. Crosscamp har også været en udgift. 

Det gav for en gangs skyld overskud at afholde cykelløbet. 

Der har været en udgift på ca 66000 til at skabe online-cykling i klublokalet. 

Der er givet 50.000 til Elite team og 50.000 til junior team samarbejdet med Odder 

Der er ca tøj for 50000 kroner på lager 

Årets resultat er ca 134.000 kroner, altså overskud igen. 

Der er stadig klubmedlemmer, der mangler at betale for tøj. 

Regnskabet er revideret af Per Blenker og Klaus Bonnerup og det var lettere end året før. 

Egenkapital for 2021 mangler at blive skrevet i regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt trods denne mangel 

  

10.  Budget 

Frederik Muff viste budgettet. Man budgetter med et mindre underskud , da der er en god 

egenkapital nu. 

Til gengæld vil man i bestyrelsen gerne udvikle klubben, og det kan koste lidt på den korte 

bane, men skulle gerne lønne sig på sigt.  

Der skal altså være penge til at de enkelte afdelinger kan holde nogle arrangementer/aktiviteter.

Der satses på at højne kvaliteten i klubben for de overskud der er generet frem til dags dato. 

Bestyrelsen er interesseret i at forskønne klublokalerne, selv om det er kommunens. 

Bestyrelse har et ønske om at udvikle klubben. De gratis tilbud laver ikke cykelløb eller udvikler 

unge talenter. 

Der lægges op til både fælles arrangementer og arrangementer der er rettet mod de enkelte 

afdelinger. Klubben skal kunne rumme alle typer cyklister. 

 

Kristian Birkemose undrer sig over at der bliver brugt penge på at lave en aften i byen for 

turlederne. Han så hellere penge brugt på fælles arrangementer. Pengene skulle helst bruges i 

klubben. Det var uheldigt, at det lå dagen før klubfesten. 
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Niels Junge og bestyrelsen ser det som en påskønnelse af turledernes frivillige arbejde. 

 

Erik Ladefoged roste bestyrelsen for at have visioner om at udvikle klubben. 

 

 

Forslag fra Frank Stender om et år med gratis kontingent, så vi får de nye medlemmer. 

  

11. 2020-21 Valg til bestyrelsen 

Henrik Martinussen, Frederik Muff og Niels Junge er på valg. 

Frederik Muff ønsker ikke genvalg. 

Asbjørn Gaardsmand er valgt til bestyrelsen. Han er forældre til 2 børn i klubben. 

Lillian Nørgård er valgt som suppleant og Nis Holleufer som 2. suppleant. 

 

 

12. Valg til udvalg 

(bestyrelsen overvejer om det skal nedsættes på generalforsamling) 

B og U: Henrik Martinussen, Rikke Bjørn Sørensen og Rikke Engelbrecht er medlemmer,  

Licens: trænerne er udvalget Tomas Lund Sørensen, Claus Frederiksen, Lasse Mikkelsen. (der 

er brug for to nye trænere) 

Motion : Erik Ladefoged, René Steffensen, Frank Jensen, Jørn-Ove Holm, Jan Stausholm, Poul 

Erik Blus. Finn Gregersen er nyt medlem 

Elite: Thorbjørn Sørensen, Martin Nygaard 

Cross: Joachim Parbo, Rikke Engelbrecht, Jacob Andersen og Asbjørn Gårdsmand  

Udvikling/event: Frederik Muff 

 

 

13. Valg af revisorer

Per Blenker og Claus Bonnerup 

 

 

14. Valg af revisorsuppleant

Nis Holleufer 

 

 

15. Eventuelt 

Der var snak om farverne på tøjet. Det nye er ikke den samme blå som den gamle. 

Vi sælger ud af det gamle tøj og man må bruge det alt sammen. Lad os få det solgt ud. 

Der mangler tøj til trænere og turledere. 

Forslag om Danmarksmester-trøje til dem der har vundet. DCU har afskaffet dem. 

Udvikling af klubben. Hvad er godt og hvad fungerer? 

Gode idéer skal bare bakkes op. 

Forslag om et “reklameskilt” eller en infotavle på eller ved hegnet. Kontakt evt. Proshop 
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Samlet tilmelding til motionsløb. Få det i årshjulet, hvilke løb det bliver. 

Der foreslås en indsats for at få flere medlemmer i børn og unge afdelingen. 

Hvilke tiltag skal vi lave i løbet af året? Der skal ikke være for mange ting, men noget konkret 

(for en kortere periode) 

Hvordan får vi synliggjort vores tilbud? 

Muff laver en workshop, hvor man kan dukke op med de gode idéer. 

Vi er 300-350 medlemmer og kun ca 30 til generalforsamling (incl. Bestyrelsen) 

Snak om at engagere medlemmerne. 

 Hvordan kan vi evt. Lave et motionsløb samtidig med licensløb. 

Hvordan kan vi bedst udnytte kræfter/ressourcer? 

Kan vi lave flere afdelinger af klubmesterskabet?  

Skal vi lave et Århus open? 

 

 

 

8/8


