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C.K. Aarhus generalforsamling 2013 

 

Dagsorden: med referat 

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Kurt Myhlert Olsen 

Bestyrelsens forslag blev ændret til René Wibholdt da Kurt Myhlert var forhindret i at deltage. René 

Wibholdt blev enstemmigt valgt. 

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens beretning - v. Johnny Franck 

Bestyrelsens beretning = input fra de udvalg, der har valgt at besvare min opfordring til at beskrive 

det store arbejde der er blevet lagt i denne sæson. Så hvis der er udvalgt der ikke er nævnt, 

skyldes det, at de ikke har sendt noget. Vores baggrund for dette, er at klubben er summen af 

vores medlemmer og de aktiviteter vi udfører som klub og ikke nogen enkelt persons bedrifter.  

Baneudvalgets beretning - v. Johannes Ollerup Sall 

Bane træningen har fungeret godt i det forløbende år. Det har været en god blanding af forskellige 

færdigheder fra B&U til motions ryttere. Vi har i år haft den største generelle deltagelse og har ofte 

været over 10 deltagere. Vi har haft stor gavn af vores nye derny. 

 

Vi har afholdt vores æresløbsserie og har haft forskellige events samkørende. Samlet set har vi 

haft flere ryttere, publikum og hjælpere. Alt i alt har arrangementerne vist CKA fra vores bedste 

side. Især vil vi fremhæve antallet at publikum til NF æresløb som var markant større end sidste år. 

Til JL æresløb havde vi også større antal publikum end sidste år. Vi havde flyttet alt aktivitet til 

inderkredsen. Til stor glæde for JL som også deltager næste år. Har arbejder vi på et meget større 

arrangement.  

Trænerudvalgets beretning - v. Martin Hjørngaard 

Licenstræningen har i 2014 været en særdeles god oplevelse. Hele træner teamet har været glade 

for et generelt stort fremmøde, og i særdeleshed den flid og de smil og positive energi som alle 

ryttere har bidraget med. 

I 2013 har vi forsøgt at brobygge med B&U således 2.års U15 og U17 har deltaget i licenstræning, 

primært om tirsdagen. Dette har været en rigtig god oplevelse for Licenstrænere og B&U trænere, 

men vigtigst af alt har det fungeret meget positivt for de unge poder. I 2014 fortsætter vi 

samarbejdet mellem B&U og Licens, og vi glæder os i hele licenstræner teamet til at tage imod en 

ny flok 2.års U15. 

Rene Schmidt takker med udgangen af 2013 af i træner teamet og bliver erstattet af Eskil 

Vammen. Tak til Rene for en god indsats igennem en årrække, og velkommen til Eskil Vammen 

hvis kvaliteter vi alle kender til. 

Team Scaffcos beretning - v. Johnny Franck 

Efter en fin 2012-sæson, som var holdets første og alene omfattede juniorryttere, så gik holdet helt 

som planlagt et skridt videre i 2013.  

Holdet bestod i 2013 af 2 juniorryttere, 2 B-ryttere og 6 A-ryttere. Rytterne har generelt udviklet sig 

positivt og i særdeleshed har Emil Bækhøj Halvorsen og Nicklas Pedersen imponeret ved at få et 

flot fodfæste i A-klassen – så godt at begge ryttere i 2014 er at finde på kontinental teams! 

Samarbejdet med CK Aarhus omkring Aarhus Rundt og Marselisløbet Elite har været en meget 

positiv oplevelse, som vi gerne ser videreudviklet i de kommende år.  

Holdet vil i 2014 koncentrere sig om et rent A-team, dog bliver der fra sæsonstarten plads til 

enkelte nyoprettede seniorer, der efter en flot juniorsæson i 2013 kan få lov at starte 2014 i B-
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klassen. 

Målet er stadig at skabe den fornødne økonomi til at blive kontinental team i 2015, idet vi ellers 

risikerer igen at skulle aflevere nogle af vores bedste ryttere til andre større hold, som det lige nu 

sker med Emil Bækhøj Halvorsen og Nicklas Pedersen – og måske vi så igen kan få de to 

Aarhusdrenge tilbage på et Aarhus baseret eliteteam? 

I 2014 – som administrativt allerede er i fuld gang – ønsker vi et tættere samarbejde med CK 

Aarhus omkring en fælles sponsorjagt – heriblandt specifikt til Aarhus Rundt. 

Marselisløbet + Aarhus rundt elite beretning - v. Johnny Franck 

Vi har i år for første gang afholdt ovenstående løb. Begge med stor succes og ekstremt mange 

positive tilbagemeldinger fra deltagere. Der deltog omkring 35 i ÅR Elite og 52 i Marselisløbet Elite. 

Vi ser dette som et stort vækst område og vi udvider engagementet heri i 2014, hvor vi udvider 

med en enkeltstart og gadeløb. Som vil bliver kørt en enkeltstående events, men også som en 

samlet cup. 

B/U Udvalgets beretning - v. Mette Hjordkvist 

I B&U har vi haft endnu en god sæson. Der er i øjeblikket 33 børn i afdelingen. Alle møder med 

stor entusiasme og glæde både ved træning og løb. 

Vi har haft følgende arrangementer i løbet af sæsonen: 

● Træningsweekend med overnatning på cykelbanen (januar).  

● Klubbens træningslejr  

● Tysklandstur i en noget anden udgave end først tænkt 

● Tour de Himmelfart  

● Harzen turen for u/15 (og u/17 ryttere på de tomme pladser) 

● Randers bike week  

● DM på Falster 

● DCU løb 

Mål der var sat for sæsonen 2013: 

Vi fik strammet lidt op i forhold til vore "administrative" opgaver i forhold til modtagelse og 

indslusning af nye ryttere. Indslusning af nye ryttere (+ deres forældre)t foregår nu efter aftale med 

en træner. Der er blevet afholdt informationsmøder for de nye forældre inden/samtidig med at 

rytterne starter op. 

● Vi har opdelt børnene mere efter "formåen" end efter alder. Dette for at få mere 

homogene grupper under træningen. Det har været en stor succes. 

● Vi har holdt kontakt med de ryttere som rykker op i U17 - ved at have ugentlig kontakt 

under U-17 licenstræningen og ved at have en B&U træner med på en ugentlig 

licenstræning. 

● Vi har lavet konkrete sæsonmål for alle ryttere.  

Desværre har vi pt ikke lagt nye sæsonmål ind for 2014, men vi håber på at kunne gennemføre 

træningslejren i Harzen igen, de lokale træningslejre og arrangementer samt fortsætte det gode 

samarbejde med licenstrænerne omkring ”oprykningen”. 

Ligeledes vil vi fortsat forsøge at bevare og værne om det gode forældresammenhold og den lyst 

der er til at hjælpe i gruppen, som vi nyder godt af til både klubmesterskaberne, licensløbet og 

under de ugentlige træninger. 

Alt dette har kun været muligt igennem en meget engageret forældregruppe. 

Cross udvalgets beretning - v. Jonn Tholstrup 

Dette har været en ubetinget succes målt på antal deltagere som flere gange har været over 40, 
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som er ganske imponerende. Vi har pt. 2 trænere Jonn og Henrik.  

Fest udvalgets beretning - v. Johnny Franck 

Vi har i år haft den største og bedste klubfest i mange år. 

Akademiets beretning - v. Johnny Franck 

Akademiet har været afviklet siden april, da vejret ikke tillod opstart før. Vi har ikke reklameret eller 

gjort anden form for reklame for at skaffe medlemmer. Men vi har alligevel fået 10 medlemmer 

således at vi har samme antal som sidste år. Vi valgte at køre fast tirsdag og søndage sammen 

med andre motionshold. Og yderligere besluttede vi at træner året rundt, således at vi også agerer 

som hold 4. Grunden var, at vi havde medlemmer som ventede 3-4 md. på opstart, som ikke er 

optimalt. 

Vi har brug for 2-4 flere turledere til Akademiet næste år, da vi forventer 40-80 nye akademister 

næste år. 

Klubaften beretning - v. Kim Hylleberg 

Vi har hele sæsonen afholdt klubaften hver onsdag. Dette har været godt sammen med 

banetræningen, men ikke fungeret sammen med cross, hvorfor vi har stoppet. Motions afdelingen 

har samlet op og vil afholde flere klubaftens arrangementer. 

Motionsudvalgets beretning - v. Johnny Franck 

Motionisterne har generelt haft en god sæson. Der er stor opbakning til træningen og turene på 

søndage samt tirsdage og torsdag i sommerhalvåret. Dette skyldes ikke mindst vores opdeling i 

forskellige hold, og  at de mange turledere gør et rigtig godt stykke arbejde, som sikrer, at vi i 

klubben har et  tilbud om at komme ud at cykle, som rammer rigtig mange.  

I 2013 har det desværre knebet lidt med op bakningen til de mange andre tilbud. Vi afholdt i 
februar et møde for motionisterne for at lodde stemningen og for at drøfte, om klubbens tilbud er 
de rigtige. Der var ved dette møde rigtig god opbakning til alle aktiviteter, og der kom ikke rigtigt 
ønsker frem om, at vi afgørende skal ændre på konceptet. Derfor valgte motionsudvalget at give 
medlemmerne et tilbud om aktiviteter som meget lignede 2012.  
Vi lagde ud med træningsweekend i marts sammen med klubbens øvrige ryttere. Det blev til til en 
god weekend på Mols, selvom cyklingen søndag måtte opgives på grund af vejret. 
Jyllandsløbet var i år tilbage ved den sædvanlige 2-dages tur, som gik til Hirtshals. Niels Fisker 
havde som sædvanlig sørget for et arrangement, som var gjort færdigt ned til mindste detalje. Som 
Niels siger: I skal bare hygge jer og cykle, så klarer jeg og hjælperne arbejdet. Igen en stor tak til 
Niels Fisker og teamet af trofaste hjælpere. 
Vi har også haft en tur til  Samsø i august. En rigtig dejlig dag som kombinerer cykling og hygge. 
I slutningen af september havde vi en klubtur til Rothaus Riderman i Sydtyskland. Det blev en rigtig 
god tur 
på 5 dage med deltagelse i et godt arrangeret etapeløb over 3 dage. 
Aarhus rundt udvalgets beretning - v. Johnny Franck 
Aarhus Rundt havde i år en god fremgang. Dette motionsarrangement er vigtigt for klubben og for 
promoveringen af cykling som idræftsaktivitet. Og så gør det jo heller ikke noget, at alt arbejdet 
giver et godt økonomisk udbytte til klubben. Aarhus Rundt udvalget har efter mange års godt 
arbejde valgt at sige tak for denne gang. Der er sat en proces i gang med at etablere et nyt udvalg, 
og der er heldigvis allerede nogen som har ytret interesse for at fortsætte arbejdet. 
Licensløbsudvalgets beretning - v. Torben SKovgaard 
Årets licensløb blev afviklet d. 14. september. Vejret dagen før var ekstremt bedre end sidste år – 

og på dagen en del bedre. Vi havde igen september cup og derudover juniorernes Lindberg Cup. 

Det betød rigtig mange deltagere – ca. 625. Afviklingen gik i det store hele godt, på trods af 

udfordringer som kø ved nogle kryds, billister der ikke har forståelse for cykelløb og Oddervej, som 

var blevet asfalteret uheldigt for os. Derudover et vejarbejde i Beder man lige havde glemt 

sammen med hullerne, som kommunen ikke nåede at lappe. Vi har fået meget ros for afviklingen – 
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og lidt ris. Vi har fået rigtig meget ros for ruten og priserne i pølsevognen. Så meget lykkedes. Der 

var en masse mennesker der hjalp til at gøre løbet til en succes. De skal alle have en stor tak. Jeg 

håber at I vil hjælpe igen næste år… 

Licensudvalgets beretning - v. Johnny Franck 

Til licensløbene har CK Aarhus vundet cykelløb i samtlige klasser, bortset fra Junior og A-klasse. 

CK Aarhus har været synlige og præget afgørelserne i langt de fleste cykelløb. Dette betyder også 

at vi har haft 5-6 oprykninger til B-klassen, og endnu 3-4 stykker er ikke langt fra at rykke op.  

Turlederudvalgets beretning 

 

Talentudviklingsudvalget 

Har ikke været aktivt i år.  

Sponsorudvalgets beretning 

Sponsor udvalget har ikke været aktivt i 2013. Vi har som bestyrelse redefineret opgaven, så man 

ikke skal opsøge og finde sponsorer, men koordinerer klubbens indsats. Hvorfor det optimalt vil 

indeholde en person fra hvert aktivt udvalg. 

Presseudvalgets beretning - v. René Wibholdt  

 

Bestyrelsens beretning - v. Johnny Franck 

Bestyrelsens fokus for 2013 fra sidste års generalforsamling. 

● Strategisksamarbejde med vores naboer.  

o Er under fortsat udvikling og fungerer godt. Vi har ikke nået det niveau vi ønsker, 

men dette bunder i mangel på tid. Vi har i år kørt Marselisløbet Elite og vil udvide 

samarbejdet mere i næste sæson. Vores aktiviteter har også generet forespørgsler 

for andre, der ønsker at samarbejde med os i næste sæson.  

● Sammenhængskraft i klubben: Hvordan udbygger vi vore samarbejde, på tværs og 

gennemføre vores events, som en samlet klub. Således at vores events bliver gennemført 

at klubben og alt ikke hænger på få skuldre.  

o Er langt hen af vejen opnået, da vi har haft flere frivillige kræfter til at hjælpe med 

opgaverne. Og har ikke manglet nævneværdigt frivillige til vores diverse 

arrangementer. Men vi kan godt bruge lidt flere. 2013 har også været et år, uden 

gnidninger og internt problemer. Alle afdelinger og udvalg har virkelig haft 

arbejdstøjet på og vi har haft en af de meste aktive og produktive sæsoner længe. 

● Strategisk sponsorarbejde. 

o Ikke nået, da sponsorudvalget ikke har været aktivt, og har valgt at stoppe. Og vi 

har i bestyrelsen ikke har overskud til flere arbejdsopgaver. Men et område der skal 

prioriteres i 2014. 

● Ekstern kommunikation i forhold til mulige medlemmer, sponsere samt pressen 

o Er delvist opnået, og vi har fået nogen eksponering, men ikke i det ønskede 

omfang.  

● Etiske retningslinjer for klubmedlemskab. 

o Ikke nået. 

 

Vi har i 2013 afholdt 5 bestyrelsesmøder.  

Det relative lave bestyrelsesmøde aktivitet skyldes at vi fra bestyrelsen har været involveret i 

mange udvalg og har haft flere krævende opgaver. Hvorfor den samlede mødeaktivitet har været 

betydeligt og samlet set, betydelig større end året før. 
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Derudover har vi har haft vigtige opgaver, som har været nødvendige at fokusere på. Dette har 

været implementering af nyt regnskabsprogram, nyt bogføringssystem og metode samt oprydning 

af udeståender fra regnskab fra 2012. Dette har været en betydelig stor opgave for især vores 

kasser.  

Og yderligere implementeringen af Klubmodul. 

Det var også året hvor vi som klub skulle vise, at vi er i stand til at fortsætte med vores nye events 

fra 2012. Og yderligere udvikle dem, samt øge mængden af frivillige til afvikling. Og afviklingen af 

Cykelakademiet, Æresløbsserien på banen, samt vores landevejsløb i år, alle afholdte events blev 

større og bedre end året før. Derudover var 2013 året hvor Århus Rundt var større end i flere år. 

Og yderligere har vi afviklet Marselisløbet og Århus Rundt Elite løb, som er en ny skabelse i 

motionsløb. Hvilke alle blev afviklet optimalt og til særdeles stor tilfredshed for deltagerne. Som 

oplevede et uhørt stort sikkerheds niveau. 

Derudover har vi implementer klubmodul, som er helt ny bruger og kommunikationsflade i vores 

klub. Dette har desværre betydet at Kommunikationen fra bestyrelse og mulighed for 

kommunikation fra medlem til medlem har været mangelfuld. Dette skyldes implementeringen af 

klubmodul, samt nedlæggelse af gamle platform. Dette er ikke acceptabelt, men vi har måttet 

prioriterer opgaverne.   

 

Bestyrelsens fokus 2014 

● Opstart af motions elite team. 

● Kommunikation internt såvel som eksternt. 

● Samarbejde med foreninger og firmaer i relation til akademiet. 

● Etiske regelsæt for medlemmer. 

● Sponsor arbejde 

● Motions elite konceptet udvides med enkeltstart og gadeløb. 

Referat 

Efter bestyrelsens og udvalgenes beretninger, blev indholdet debateret. 

Der blev stillet spørgsmål til visionerne, eller mangel på samme, omkring etablering af en 

indendørs cyklebane i Aarhus. Det blev nævnt at odense p.t. er i gang med anlæggelsen af en 

indendørs cyklebane, på adressen hvor den nuværende udendørs bane ligger. 

Der var stor enighed omkring de gode perspektiver i en eventuelt indendørs cyklebane. 

Bestyrelsen og baneudvalget vil arbejde videre med de gode inputs. 

Der blev nævnt muligheder som samarbejde på tværs af klubber (1900 og Aarhus trav) som står i 

lignende udfordringer med deres faciliteter. 

Baneudvalget ønsker samtidig at påpege vigtigheden i at tænke positivt og se de muligheder der 

trods alt er i den bane vi har. Det er den bedste måde at vise at Aarhus, som by, har potentiale og 

lyst til en eventuelt fornyelse. 

 

Herefter blev bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt. 

3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse af  

budget og kontingent til godkendelse 

Klubbens regnskab og budget for 2014 blev gennemgået af kasserer Florian Pohl. 

Regnskabet var stillet op på en anderledes måde end tidligere, idet de forskellige konti nu 

er lig de forskellige udvalg. Således blev resultatet for hver enkelt udvalg gennemgået og 

dannede tilsammen klubbens regnskab. 
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Per Blencker (kritisk revisor) gjorde opmærksom på den note som hører regnskabet til. 

Denne note blev ligeledes gennemgået. 

Noten blev diskuteret frem og tilbage og regnskab, inklusiv note, blev enstemmigt 

godkendt. 

 

Næste års budget er bygget op på samme måde som regnskabet, altså med konti pr. 

udvalg. 

Budgettet er som udgangspunkt spejlet i 2013, men med den overordnede filosofi at 

klubben ikke er til for at skabe overskud. 

Der er fra bestyrelsen lagt op til få væsentlige ændringer. Det drejer sig om at betale 

overskuddet tilbage til medlemmerne. Dette gøres via tilskud til træningslejre og 

jyllandsløbet, her er målsætningen at halvere priserne. 

Derudover skal tøjpriserne sænkes. Dette gøres ved at købe bedre ind = lavere 

indkøbspriser. Samt indsnævre sortimentet en smule. 

Klubbens egenkapital blev diskuteret, der blev spurgt ind til mulighederne for at bruge 

pengene til billigere klubtøj. Dette blev diskuteret for og imod men endte aldrig ud i et 

egentlig forslag/ afstemning. 

4. Indkomne forslag (se note 1): 

a. Vedtægtsændring: Kontingentbetalingsdato ændres til 1. februar (foreslået af  

bestyrelsen) 

Enstemmigt vedtaget uden debat 

b. Vedtægtsændring: Generalforsamling afholdes sidste mandag i november  

(foreslået af bestyrelsen) 

Enstemmigt vedtaget uden debat 

c. Vedtægtsændring: Man skal ikke stemme om formandens beretning (foreslået af  

bestyrelsen) 

Ikke vedtaget 

d. Vedtægtsændring: Betaling af regninger og overførsel af penge fra klubbens  

konti kan kun ske efter forudgående godkendelse af både klubbens kasserer og  

yderligere et bestyrelsesmedlem 

Enstemmigt vedtaget uden debat 

e. Bevilling á 7.000,- til licensløbet (foreslået af Torben Skovgaard) 

Vedtaget efter kort forklaring om forslagets hensigt. 

f. Indkøb af banecykler for kr. 20.000 (foreslået af bestyrelsen) 

Vedtaget 

g. Pointpenge indkørt af klubbens ryttere konverteres til gavekort til køb af CKA  

udstyr (foreslået af bestyrelsen) 

Ikke vedtaget 

5. Valg til bestyrelsen: 

a. Kasserer (Florian Pohl genopstiller) Valgt uden kampvalg 

b. Bestyrelsesmedlem nr. 2 (Kim Mikkelsen genopstiller) Valgt uden kampvalg 

c. Bestyrelsesmedlem nr. 3 (Kristian Birkmose genopstiller ikke) 
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Eneste kandidat Torben Skovgaard valgt 

d. Første bestyrelsessuppleant Eskil Wammen valgt 

e. Anden bestyrelsessuppleant Johannes Ollerup Sall valgt 

6. Valg til udvalg: 

 Faste udvalg: 

a. Licensudvalget 

Martin Hjørngaard, Eskil Wammen, Klaus Hørlyck Frederiksen 

b. Motionsudvalget 

Gorm, Jens-Bjørn Poulsen, Marianne Schmidt, Kaj Hansen 

c. Baneudvalget 

Johannes Ollerup Sall, Michael Tolstrup, Kim Birkær, Kim Hylleberg, René Tellisen, 

Michael Berling 

d. Terrænudvalget 

Vacant 

e. Børne- & Ungeudvalget 

Mette Hjordkvist, Ole, Henrik, Mads, ?, ? 

Ad hoc udvalg: 

f. Sponsorudvalget 

Vacant 

g. Licensløbsudvalget 

Genvalg til alle ? 

h. Aarhus Rundt Udvalget (se note 2) 

i. Festudvalg 

Eskil Wammen, Mille Albæk Pedersen, Berit 

7. Valg af to revisorer 

Peter Holm Nielsen og Peer Blencker 

8. Valg af revisorsuppleant 

Ib Meiniche 

9. Valg af rytterrepræsentant 

Florian Schneider 

10. Overrækkelse af diplom til Årets Klubmedlem 

Kim Hylleberg Mikkelsen 

11. Orientering om presseaktivitet, (Medtaget i beretning) 

12. Eventuelt 


