
1 
 

Generalforsamling 2015 for Cykleklubben Aarhus 

Den 30. november 2015 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Kristian Birkmose, som blev valgt. 

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Det blev vedtaget, at afstemning skulle afgøres ved håndsoprækning. 

 

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Formand Johnny Franck aflagde bestyrelsens beretning. 

Formandens beretning for sæsonen 2015 

Som konsekvens af GF beslutning i 2013, er denne ændret til formandens beretning, som man 

kan stemme om. 

Efterfølgende, vil der være mulighed for at alle de udvalg der har input, kan berette for GF. 

Det er stadig min holdning at input fra alle vores udvalg = klubben.. Baggrund for dette er, at 

klubben er summen af vores medlemmer og de aktiviteter vi udfører som klub og ikke nogen 

enkelt persons bedrifter.  

Overordnet set har 2015 været et forrygende år for vores klub og på samtlige måleparametre. 

Vores medlemstilgang af nye medlemmer har været eksplosiv og samtidig har en del færre 

forladt klubben, i forhold til tidligere. Derudover har vi afholdt flere store events på motion, 

bane og landevej med stor succes. Vi har fået mange danske mestre i flere forskellige 

discipliner, samt ny hovedsponsor samt nyt tøj der lige er på trappen. 

Vores udvalg tager større og større ansvar og tingene fungerer på mange forskellige niveauer. 

Der skal fra min side lyde en kæmpe tak, til alle jer, der får tingene til at ske. Uden jer har vi 

ingen klub.  

Jeg har været i dialog med flere forskellige klubber inden for relaterede sportsgrene og når jeg 

beretter hvordan det går, så tror de faktisk ikke på mig. Dette er imponerende for en klub med 

over 300 medlemmer og en årlig omsætning på over en halv million, alt sammen drevet af 

frivillige. 

Det er derfor også med et stolt med blødende hjerte at jeg overlader formandsposten til en 

anden og kompetent person, som vil får stor støtte og hjælp af vores erfarne og kompetente 

bestyrelse.  
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Bestyrelsens fokus 2014 (fra sidste års generalforsamling.) 

tyringen af flere operationelle opgaver. 

 

o Vi er godt på vej og flere nye afdelinger er søsat. Jeg oplever et særdeles stort ejerskab på 

opgaver i flere udvalg.  

o Vi er i gang, og har som bestyrelse i 2015 ændre fokus fra at være særdeles styrende og 

ledende i diverse udvalg, til at være udvalgsmedlemmer samt praktiske hænder. Det er dog 

stadig for mange, store oprationelle opgaver der lægger på det enkelte bestyrelsesmedlem. 

Banen 

Bane træningen har aldrig været større, vores låne cykler har været en ubetinget succes, 

faktisk bliver vi i 2016 nødt til, at lave flere træningspas, da på enkelte dage har været over 

40 ryttere på banen. Det har været en særdeles stor fornøjelse at se den energi og 

kompetencer som MB har tilført træningen. Dette har betyder at vi har haft mange egne 

ryttere især fra B&U samt talent afdelingen som flittige trænings deltagere. Dette har også 

givet os 2 junior DM titler samt et par bronze medaljer.  

Vores løb bliver større og større og giver genlyd også i kommunen, som har investeret et stort 

beløb i renoveringen af anlægget. Dette skyldes udelukkende vores trænings og løbs 

arrangementer. 

Træner 

Licenstræningen er nærmest blevet væltet med over 50 deltagere og nok i perioder over 

grænsen for hvad vores kapable træner team kan overkomme. Dette skyldes enen og alene 

det engagement og klubånd, der præger træningen.  

Licensudvalg 

Vi har i år afholdt vores løb, som en enkeltstart. Dette forløb problemfrit og er bestemt 

nemmere og mindre krævende i forhold til de store fællesstarter.  

Motionsudvalg 

Fællestræning, bliver bare større og bedre. Vi har i år fået flere medlemmer fra omegns 

motionsklubberne, samt stor ros, fra ny nye medlemmer, over vores måde at tage i mod på, 

samt afvikle træningen på. Dette er et område hvor vi over de sidste år har forbedret os 

enormt og der skal lyde en særdeles stor ros til samtlige af vores turledere.  

Trænings weekend har i år været større og bedre en tidligere, med deltagelse af medlemmer 

fra alle klasser og grupper.  

I år blev der afholdt motions træningslejr i Harzen og dette var en stor succes. Det var fuldt 

tegnet og er allerede annonceret for 2016. 

Alle andre arrangementer forløb som sædvanligt på bedste og kompetence vis. Der er dog så 

mange at jeg ikke tør begynde at nævne nogle, af frygt for at glemme nogen. 
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Århus Rundt 

Fantastisk ledet af Ib, som førte det tilbage til cyklebanen. Som gammel cykeldreng af 

klubben, bliver man stolt. 

Team Jutlander 

Har valgt at afslutte projektet, hvorfor der ikke er mere samarbejde. 

Team Webike CKAarhus Elite 

Vores energiske duo Martin og Eskil har fået skabt et fantastisk team, med kvalitet, 

kompetencer samt energi. Det betyder at flere gamle CKA’er vender tilbage. Det siger alt. Vi 

har en opgave i at hjælpe og støtte dem, som klub og endivider med at skaffe flere 

sponsorpenge og varmehænder til praktiske opgaver. Dette er vigtigt for klubben og ikke 

mindst vores unge, talenter og klubånd.  

B&U 

Også her går det fremad og stor søgning af nye medlemmer. Og vores drenge og piger samler 

utallige point ind til løb. Også der har vi oplevet mange nye danske meste både individuelt 

samt for hold. Et stort cadeau til den trænings flid og engagement der lægges for dagen. 

Talent udvalg 

Vores gamle koncept med talenthold er endeligt blevet genoplivet og hvilken succes. Men gode 

resultater, der gør at vi desværre har måtte afleverer ryttere til andre storhold. Dette er også 

et område vi fremover skal satse på, for at sikre at vi kan beholde de talenter vi udvikler i 

egen rækker, så de bliver gode ryttere på vores eget eliteteam. 

Cross  

Har desværre været ramt af, at den absolutte bærende kraft, Simon, ikke har kunnet være 

træner i år. Det har dog efter en svær start ved at finde en form og niveau. Således har vi 

stadig ryttere fra fyn og det øvrige jylland, der deltager i vores fælles træning. VI har allerede 

afholdt det første crossløb som bliver fulgt op til februar, til forhåbentligt endnu et brag af et 

arrangement.  

Klubfest 

Michael Berling har ene mand afholdt den absolut største og bedste fest til dato. Hvor vi 

allerede tidligt måtte melde alt udsolgt. Ganske enkelt imponerende stykke arbejde.  

Sponsorudvalg 

Har ikke været særlig aktivt og vi trænger nogle folk, der seriøst vil arbejde i dette udvalg.   

Sponsorer 

Vi har indgået en ny sponsoraftale med Webike, som sikre os et solidt økonomisk fundament 

den næste 3-4 år, samt særdeles attraktive priser på klubtøj. Der arbejdes på, at forbedre 

vores samarbejde med dem. Derudover tiltrådte Aros-Byg på falderebet som en ny sponsor i 

samme periode som webike. 
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Frivillighed 

Er vores absolutte hjerteblod, for uden frivillige, så har vi ingen klub. Der er mange af 

”Napoleons”soldater der kæmper for det i hverdagen, men vi mangler flere der vil give en 

hånd med i ny og næ. 

Akademiet 

Har i år været en bragende succes med over 30 nye medlemmer. Alle vores akademitrænere 

har været på kaptajn kursus, og det kan virkelig se på måde som Akademiet køre på. Pga. 

trænere og størrelsen på akademiet, søger vi nye hjælpetrænere.  

Klubtøj 

Vi må bare erkende at det tager meget langt tid, med så stort et stykke arbejde, når det 

foregår via frivillighed. Men nu er det bestilt og bør lande inden for 6 uger, således er det tøj 

og vintertøj til de fleste. 

Bestyrelsen 

Vi har i 2015 afholdt 8 bestyrelsesmøder. Derudover har 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, på niveau med 2014. Hvor målet for 2015 

var at reducerer dette.  

Vi er til dels nået lidt af vejen, ved at have afgivet flere ledende roller, som et første skridt. 

Næste bør være at vores ”almindelige” pladser overtages af andre. Hvorfor vi som bestyrelse 

stadig er for operationelle og ikke strategiske. Hvorfor vi ikke har kunnet fokusere på det 

strategiske og fremadrettede klubarbejde, herunder sponsor arbejde/pleje. 

Dette må være et primært fokus område fredadrettet, da vi som klub vokser og har en 

betydelig omsætning og arbejdsmængde, der efterhånden er svært at forene med frivilligt 

arbejde.  

Bestyrelsens fokus 2016 

 

Slutteligt 

Vil jeg sige at jeg oplever at CKA er en fantastisk klub at være medlem af. Og at vi er i mere 

harmoni om samspil med os selv, end jeg har oplevet tidligere. At vi alle arbejder for at 

udvikle vores fælles klub og at vi ikke længere har klubber i klubben. 

Jeg oplever at det er et rart sted at komme og træne samt at dyrke fælles aktiviteter. Dette 

ser jeg tydeligst i at vi har haft flere og mere engagerede mennesker til vores store 

arrangementer samt at vi for første gang, siden jeg blev formand, har oplevet en reel netto 

vækst i medlemmers antallet. Dette har vi altid haft, men der har bare været flere der har 

forladt os, end dem der kom til. Dette har markant ændret sig. Det skal i alle have en meget 

stor tak for, da dette udelukkende er summen af jeres engagement og indsats i det daglige 

arbejde som træner, udvalgsmedlem, bestyrelsesmedlem eller at give en hånd med at vende 

pølser eller stå flagvagt. Jeg kommer til at savne det hele meget. 
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Kommentarer til formandens beretning 

Bjarne Simonsen ønskede at Danmarksmestrenes navne blev nævnt samt hvilke kategorier, de 

var blevet Danmarksmestre i. Alle blev herefter nævnt. Danmarksmestrene er blevet hædret 

til klubfesten og Kay Werners mindeløb. 

Beretningen blev godkendt. 

 

3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse 

af budget og kontingent til godkendelse 

Kasserer Torben Skovgaard gennemgik regnskabet. 

Gennemgangen udløste følgende debatter: 

Debat vedr. sponsoraftalen: 

Henrik Andresen efterspurgte mere viden om de nævnte gavekort. Torben Skovgaard svarede, 

at gavekortene udgør 165.000 kr. af sponsoratet fra klubbens hovedsponsor WeBike og bruges 

bla. til at aflønne trænere med. Resterende sælges til medlemmer m. rabat gennem 

klubmodul. 

Bjarne Simonsen mente, at sponsoratet dermed ikke er alle pengene værd, hvis en del af det 

består af gavekort. 

Per Blenker (revisor) tilføjede, at det har været svært at vurdere værdien af gavekortene, 

hvorfor revisorerne har aftalt med bestyrelsen, at de nedskrives og skal afhændes. 

Bestyrelsen bemærkede, at sponsoratet i sin nuværende form udgør stor værdi for klubben, da 

klubben ellers skulle aflønne trænere med kontantbeløb. I de følgende år tillægges sponsoratet 

yderligere værdi, i form af bla. kontant tilskud til klubben. 

Jes Steengaard spurgte, om gavekort kun må købes af klubmedlemmer eller også af andre 

udenfor klubben? Der var ikke noget direkte svar på dette fra bestyrelsen, men Johannes Sall 

kommenterede, at det ikke ville være fair overfor sponsoren, hvis gavekortene kom i omløb 

udenfor klubben. Dette høstede klapsalver fra salen. 

Debat vedr. kontingentopdeling 

Simon Skov spurgte ind til baggrunden for, hvorfor kontingentet er opdelt i afdelinger. Torben 

Skovgaard svarede, at det er af rent regnskabstekniske årsager, for at kunne se, hvor mange 

medlemmer der findes i de forskellige afdelinger. Oplysningerne bruges også af nogle af 

udvalgene. 

Martin Hjørngaard fandt det meget positivt at klubben nu er en samlet klub, men mente ikke, 

at opdelingen af kontingentet i afdelinger understøtter dette. 

Efter en debat om emnet blev konklusionen, at kontingentet fortsat skal være opdelt i større 

afdelinger, som licens, B&U, motion og akademi.  

Regnskabet blev godkendt.  



6 
 

Herefter gennemgik kassereren budgettet. 

Hans Helleshøj Buch takkede generalforsamlingen og bestyrelsen for opbakning og fortalte om 

baggrunden for ansøgning om 56.000 kr. til Unge og Talent afdelingens budget. Unge og 

Talent afdelingen er inde i en god udvikling med god tilgang af ryttere bla. fra andre klubber. 

Det er vigtigt for afdelingen, at rytterne ikke bliver bremset af økonomi ift. deres deltagelse i 

aktiviteter – såvel trænings- og udviklingsmæssigt som socialt.  

Simon Skov foreslog, at rytterne selv forsøgte at indhente ekstra indtjening via div. aktiviteter. 

Unge og Talent afdelingen svarede, at de havde mange aktiviteter i gang for at skaffe ekstra 

midler. 

Martin Hjørngaard takkede bestyrelsen og generalforsamlingen for opbakning og fortalte om 

baggrunden for at søge 15.000 kr. til eliteteamets budget. (Er også udsendt som forslag med 

indkaldelsen til generalforsamlingen). Mht. løbsradio til servicebilen, kunne denne skaffes af 

Torben Skovgaard . 

Henrik Andresen bemærkede, at der med baggrund i klubbens formue, ikke burde være noget 

i vejen for at efterkomme de 2 ansøgninger. Per Blenker støttede op om dette. 

Budgettet indeholdende de 2 ansøgninger blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag 

a) Vedtægtsændringer 

Ændringsforslag 1. Fremstillet af bestyrelsen. 

Begrundelse for ændringsforslag 1: ”Der vælges ikke til særskilte poster i bestyrelsen. Det har 

i praksis vist sig vanskeligt at besætte enkelte poster som eksempelvis kasserer og det er 

derfor hensigtsmæssigt at bestyrelsen konstituerer sig selv. Det er også hensigtsmæssigt i den 

situation at et enkelt bestyrelsesmedlem fratræder i utide.” 

Herudover foreslog bestyrelsen også, at punktet ”valg af rytterrepræsentant” blev slettet fra 

generalforsamlingens dagsorden med den begrundelse, at det aldrig har været relevant med 

deltagelse af en rytterrepræsentant på bestyrelsesmøderne, samt at der kan udvælges en 

rytter ad hoc, hvis behovet for rytterdeltagelse skulle opstå.  

Forslaget udløste en debat vedrørende fordele og ulemper ved at bestyrelsen selv fordeler 

relevante poster. 

Johannes Sall henstillede til at forsamlingen stemte nej til forslaget, med den baggrund, at det 

dermed ikke automatisk er den, som får flest stemmer, der får formandsposten. 

Jan Nielsen foreslog, at man stadig skal kunne stille op til valg til bestemte poster, men at 

bestyrelsen har ret til selv at fordele posterne efterfølgende, hvis posterne ikke kan besættes 

på generalforsamlingen. 

Martin Hjørngaard og Jes Steengaard foreslog, at der i den nye formulering blev tilføjet, at 

bestyrelsen kan konstituere sig påny, i det tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem træder ud. 
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Forslaget blev vedtaget med følgende formulering: 

”Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde og bekendtgør 

konstitueringen i mødereferatet på klubbens hjemmeside. I det tilfælde, at et 

bestyrelsesmedlem efterfølgende træder ud af bestyrelsen, kan bestyrelsen konstituere sig 

påny.” 

Herunder blev det også vedtaget, at punktet ”valg af rytterrepræsentant” slettes fra 

dagsordenen. 

Ændringsforslag 2. Fremstillet af bestyrelsen. 

Begrundelse for ændringsforslag 2: ”Der er ingen til at varetage B&U interesser, hvis ikke 

forældrene til de betalende medlemmer har stemmeret. Ofte er disse forældre alligevel også 

medlemmer af udvalg og bestyrelse m.v. og skal således betale for at yde et frivilligt stykke 

arbejde.” 

Der var enighed om, at forældre til medlemmer under 15 år skal kunne varetage medlemmets 

stemme på eksempelvis generalforsamling. Dog kan hver forælder kun repræsentere ét barn. 

Forslaget blev vedtaget. 

Ændringsforslag 3. fremstillet af Kristian Birkmose. 

Begrundelse for ændringsforslag 3: ”Det virker ikke rimeligt, at der skal betales kontingent for 

at yde et frivilligt stykke arbejde. Især ikke hvis der ikke samtidig er et ønske om at cykle. Det 

opfordres derfor til at også bestyrelsesmedlemmer holdes kontingentfri. Måske kan dette 

endda anspore flere til at opstille til bestyrelsen.” 

Der blev debatteret for og imod forslaget. 

Martin Hjørngaard mente, at alle medlemmer som princip bør betale kontingent og henstillede 

til, at forsamlingen stemte imod forslaget. 

Andre henstillede til, at der blev stemt for forslaget. 

Forslaget blev herefter vedtaget. 

 

b) Forslag om indkøb af hjul m.m. til eliteteam 

Forslaget blev fremstillet, behandlet og godkendt under godkendelse af budgettet. 

 

5. Valg til bestyrelsen 

Da formand Johnny Franck træder ud, skal der vælges en ny formand for 1 år. 

Efter den netop vedtagne ændring vedr. bestyrelsens konstituering, vælges 

bestyrelsesmedlemmerne ikke til en bestemt post i bestyrelsen. Den nye bestyrelse 

konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.  
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Herefter vælges i alt 4 bestyrelsesmedlemmer: 3 vælges for en 2 årig periode og 1 vælges for 

en 1 årig periode, da Johnny Franck træder ud 1 år før genvalg. 

Medlemmer som vælges i ulige årstal: Medlem nr. 1, 3 og 5. 

Medlemmer som vælges i lige årstal: Medlem nr. 2 og 4. 

a) Kasserer (Torben Skovgaard – modtager genvalg) 

Torben Skovgaard blev valgt for 2 år, som bestyrelsesmedlem nr. 1.  

b) Bestyrelsesmedlem (Kim Hylleberg – modtager genvalg) 

Kim Hylleberg Mikkelsen blev valgt for 2 år, som bestyrelsesmedlem nr. 3. 

c) Bestyrelsesmedlem (Lars Henriksen – modtager genvalg) 

Lars Henriksen blev valgt for 2 år, som bestyrelsesmedlem nr. 5. 

d) Bestyrelsesmedlem (Johnny Franck fratræder) 

Michael Berling blev valgt for 1 år. 

e) Første bestyrelsessuppleant 

Jesper Vestergaard blev foreslået og valgt for 1 år. 

f) Anden bestyrelsessuppleant 

Johannes Sall blev foreslået og valgt for 1 år. 

 

 

Valg til udvalg 

Faste udvalg: 

a) Licensudvalget 

Eskil Vammen, Martin Hjørngaard, Hans Helleshøj Buch, Klaus Frederiksen. 

b)  Motionsudvalget 

Kaj Hansen, Marianne Schmidt, Gorm Laursen, Jens Bjørn Poulsen. 

c) Baneudvalget 

Johannes Sall, Michael Berling, Jens Hesse Thomsen, Florian Schneider. 

d) Terrænudvalget 

Joachim Parbo. Bestyrelsen tager kontakt til Joachim Parbo mhp. om han vil fortsætte i 

udvalget og om der er behov for flere medlemmer i udvalget.  
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e) B&U udvalget 

Rikke Bjørn Sørensen, Simon Nádházi, Henrik Martinussen, Kim Birk Madsen, Thorbjørn 

Sørensen, Ole Tolbod, Jesper Vestergaard, Rene Mortensen, Kim Hylleberg Mikkelsen 

Ad hoc udvalg: 

f) Unge og talentudvalget 

Hans Helleshøj Buch, Mette Hjordkvist, Michael Berling, Brian Egeberg Petersen 

g) Sponsorudvalget 

Intet eksisterende udvalg – bestyrelsen tager hånd om, at få nedsat et udvalg. 

h) Licensløbsudvalget 

Torben Skovgaard, Jes Steengaard, Jakob Frandsen 

i) Aarhus Rundt udvalget 

Ib Meineche, Finn Simensen, Erik Ladefoged, Torben Skovgaard, Maia Mikkelsen, Torben 

Wittendorff 

j) Festudvalg 

Michael Berling, Johannes Sall 

 

7. Valg af 2 revisorer 

Per Blenker, Peter Holm. 

 

8. Valg af revisorsuppleant 

Kristian Birkmose 

 

9. Valg af ryttersuppleant 

Punktet udgår efter den netop vedtagne vedtægtsændring. 

 

10. Eventuelt 

Bestyrelsen takkede Johnny Franck for den mangeårige, store indsats som formand for 

klubben. Salen kvitterede med klapsalver. 

Lars Henriksen anbefalede alle klubbens medlemmer at anskaffe sig et ID-armbånd, som kan 

bestilles via et link, som Lars sender rundt. 
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Henrik Andresen takkede Johnny Franck for hans store indsats og engagement som klubbens 

formand. Salen kvitterede med klapsalver. 

Martin Hjørngaard gjorde opmærksom på, at alle økonomiske bidrag – firmasponsorater - til 

eliteteamet er velkomne. 

Niels Fisker reklamerede for Jyllandsløbet, som i 2016 arrangeres som Bent Hansens Mindeløb, 

Aarhus – Fjerritslev – Hvide Sande – Aarhus. 

Eskil Vammen reklamerede for et informationsmøde i eliteafdelingen onsdag, den 2. december 

i klublokalerne. 

Generalforsamling slut. 


