Generalforsamling 2016 for Cykleklubben Aarhus
Den 28. november 2016

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 medmindre der skulle
opstå ønsker om anonymitet.

2.

Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Formand Michael Berling aflagde bestyrelsens beretning.
Beretning CK Aarhus 2016
2016 har været endnu et forrygende år for C.K. Aarhus. Klubben vokser stadig stødt, og
medlemmerne tager i større grad ansvar og ejerskab over aktiviteterne ude i de enkelte
afdelinger. Hvilket er en af bestyrelsernes visioner for fremtiden, og som vi ønsker at bygge
videre på i de kommende år.
På arrangementssiden har vi igen i år selv afholdt og direkte været involveret i en lang række
arrangementer, for motion, licens, B&U, cross og bane cykling. Dog med forskellig succes. Vi
stod for afviklingen af cykelløbene ved TV2 på Tour, og på trods af det dårlige vejr og
sommerferie, forløb afviklingen perfekt, takket være vores mange frivillige medlemmer.
WeBike Aarhus Rundt:
Derudover tog Ib (red. Meinecke) endnu engang et stort slæb, og fik afviklet et flot Aarhus
Rundt, med hjælp fra de mange frivillige kræfter i klubben. Med en mindre stigning i deltagere
antallet i forhold til 2015, viser det os, at Aarhus Rundt stadig har en fremtid som klubbens
motionsløb.
Motionsudvalget:
Endnu engang havde motionsafdelingen arrangeret tur til Harzen foruden de mange kaffeture.
Det er glædeligt at se, at vi får uddannet flere og flere turledere.
C.K. Aarhus akademi:
Akademiet har været en kæmpe succes, hvor flere og flere cyklister får en god overgang ind i
klubben. Igen i år har der været masser aktivitet under Michael, Anne og Chris, som er
kommet til i år.
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Licensudvalget:
Vi har en af landets største licens afdelinger, og det har igen i år afspejlet sig på ranglisterne
hvor vi igen i pr er blandt de mest succesrige klubber, og sågar har landets mest scorende
licens rytter, Astrid Marie Bjørn Sørensen.
På arrangements siden afviklede vi igen i år en enkeltstart ved Tingskoven. Dette forløb endnu
engang problemfrit, og selvom det bestemt er nemmere og mindre krævende i forhold til de
store fællesstarter, vil vi i 2017 igen være vært for et almindeligt landevejsløb.
Træning:
Licenstræningen har igen i år været et stort tilløbsstykke. Træner teamet har i år måtte sige
farvel til Florian, Martin og Eskil, men afløserne er allerede på plads, og træner teamet udvider
fra 4 til 5 personer.
Herfra skal der lyder en stor tak til de afgående trænere for deres store indsats.
B&U:
Endnu en stor sæson med flere nye ansigter i vores B&U afdeling. Her skal der lyde tak til de
mange trænere og ledere som gør det muligt for de mange børn at udøve deres sport. Vi er,
som resten af landet, udfordret i forhold til yngste ryttere under 11 år, hvor i år kun har haft
en enkelt.
Talent udvikling (U&T):
I år har vi haft en kæmpe gruppe af ryttere i U&T, og endnu engang må vi sande, at når de
unge mennesker bliver for gode skifter de væk for at udleve deres ambitioner. Dette er en
naturlig udvikling, og dermed er det glædeligt, at vi kan oplyse, at klubben selv har et junior
hold i samarbejde med Nørre Søby i 2017.
Cross:
Onsdags cross træningen forsætter med at vokse, og er landets største træningstilbud
indenfor cross med ryttere deltagelse fra hele Jylland og Fyn. Cross afdelingen har afholdt to
løb i år, hhv. i februar og september hvor det sidste også var en del af Post Nord Cuppen, og
foreløbigt er det næste løb i februar på plads.
Cyklebanen:
Bane aktiviteterne er i kraftigt vækst i klubben, og igen i år er flere medlemmer, senior såvel
som B&U’er kommet ind på cyklebanen.
Team WeBike – C.K. Aarhus:
2016 er gået langt over forventning for vores elite team. Rytterne har levet på et usædvanligt
højt niveau, til alles store glæde. Det blev også året hvor vi skal takke af med klubbens
hovedsponsor, WeBike, som sponsor for eliteteamet, os sige velkommen til teamets nye
hovedsponsor; Aura Energi.
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Sponsor udvalg:
Desværre er sponsor udvalget, et af de områder hvor vi er meget bagud. Det primære arbejde
har i år ligget udenfor selve udvalget, i at finde en ny hovedsponsor til elite teamet, samt
sponsorer til junior holdet.
Derudover skal det nævnes, at hovedsponsor aftalen med WeBike, allerede nu er forlænget
med yderligere et år, så den løber til og med 2019.
Festudvalg:
Klubfesten var endnu engang et stort tilløbsstykke med 100 deltagere fordelt på samtlige af
klubbens afdelinger.
Klubtøj:
Langt om længe kom vores fine nye klub tøj hjem. Det er glædeligt at se hvor godt det er
blevet modtaget. Med forlængelse af aftalen med WeBike, er vi som minimum sikret brugen af
det til og med 2019.
Bestyrelsen:
I det forgangene år har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder. Derudover har vi fra bestyrelsen været
involveret i mange udvalg og har haft flere krævende opgaver. Hvorfor den samlede
mødeaktivitet har været betydelig og samlet set på niveau med 2015. Et af målene for året var
at reducere dette.
Vi er til dels nået lidt af vejen, ved at afgive 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 nok i vores arbejde. Derfor har vi ikke kunne fokusere
den fornødne tid på det strategiske og fremadrettede klubarbejde, herunder sponsor
arbejde/pleje.
Dette må være det primære fokus område, da vi som klub vokser og har en betydelig og
voksende omsætning og arbejdsmængde, der efterhånden er svær at forene med frivilligt
arbejde.
Bestyrelsens fokus fremadrettet er at nedbringe den praktiske arbejdsmængde, for at kunne
fokusere på hvordan vi får endnu flere medlemmer fordelt på hele klubben, samt skabt endnu
flere aktiviteter til de nuværende og fremtidige medlemmer.
Der var ingen kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.

3.

Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse
af budget og kontingent til godkendelse

Kasserer Torben Skovgaard gennemgik regnskabet, som var sendt ud med indkaldelsen.
Gennemgangen udløste følgende spørgsmål/kommentarer:

3

Torben Skovgaard og Michael Berling fortalte, at DCU har stillet forslag om, at ændre
pointsystemet for licensryttere. Forslaget forventes forelagt i januar 2017. Alt efter hvad der
vedtages og hvad dette indebærer, forbeholder bestyrelsen sig retten til at ændre i proceduren
for udbetaling af præmiepenge tilsvarende.
Martin Hjørngaard mente ikke at regnskabet stemte overens med det, som var lagt ud på
Klubmodul. Torben Skovgaard svarede, at regnskabet i det store hele var overensstemmende
med nogle få, små undtagelser.
Jens Hesse Thomsen stillede spørgsmål ved tydeligheden af de aftaler som var indgået med
WeBike. F.eks. fandt han det vanskeligt, at man ikke kan dokumentere medlemskab, når man
handler i butikken. WeBike arbejder med flere løsninger, men intet nyt er rundt om hjørnet.
Mht. klubtøj er aftalen forlænget til 2019.
Per Blenker ville gerne høre bestyrelsens vurdering af et noget større overskud end forventet.
Bestyrelsen svarede, at holdningen er, at pengene skal komme medlemmerne til gode.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Herefter blev klubbens budget for 2017 gennemgået, hvilket udløste følgende
spørgsmål/kommentarer:
Erik Ladefoged mente at klubben de sidste 3 år var kommet ud med et stort overskud, hvor
der hvert år har været budgetteret med at ramme 0. Han mente, at et underskud på budgettet
måske kunne gøre, at det lykkedes at ramme 0. Evt. kunne man acceptere en
udgift/underskud på tøjsalget. Motionsudvalg ville også gerne arrangere en tur i eftersæsonen.
Bestyrelsen svarede, at forklaringen kan findes i, at udvalgene ofte ikke får afviklet de
arrangementer, som de får støtte til i starten af året. Herudover udgør deltagernes
egenbetaling til arrangementerne ofte større beløb end forventet, hvilket betyder, at
arrangementtilskuddet ikke bliver brugt. Dette udløser i sidste ende et overskud på
arrangementerne.
Kai Hansen supplerede med et konkret eksempel fra motionsafdelingen, som til et
arrangement havde budgetteret med leje af biler, som i stedet blev sponsoreret, hvilket gav et
uventet større overskud på arrangementet.
Bestyrelsen gav til kende, at man gerne ville støtte flere arrangementer og andre ting til gavn
for klubben som helhed.
Bestyrelsen ville arbejde på at få et større overblik over regnskab og budget og opfordrede
også udvalgene til at skaffe sig større overblik over egne budgetter.
Det blev kort drøftet, om budgettet for 2017 skulle indeholde udgift til regnskabshjælp. Der
var enighed i forsamlingen om, at den nye bestyrelse egenrådigt kunne træffe beslutning om
dette.
Budgettet blev godkendt.
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4.

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag
Johannes Sall mente at det kunne være en god idé fremover at udsende en reminder for
deadline for indsendelse af forslag til generalforsamling, som skal være bestyrelsen i hænde
inden 1. november.

5.

Valg til bestyrelsen

a)

Bestyrelsesmedlem nr. 2 (Michael Berling – modtager genvalg)

Michael Berling blev valgt for 2 år som bestyrelsesmedlem nr. 2.
b)

Bestyrelsesmedlem nr. 4 (Rikke Bjørn Sørensen – modtager ikke
genvalg)

Johnny Franck foreslog sig selv på betingelse af, at det blev accepteret, at han ikke var så
aktiv samt at bestyrelsen købte sig til hjælp til regnskabet.
Johnny blev valgt for 2 år som bestyrelsesmedlem nr. 4.
c)

Første bestyrelsessuppleant

Henrik Martinussen blev foreslået og valgt for 1 år.
d)

Anden bestyrelsessuppleant

Johannes Sall blev foreslået og valgt for 1 år.

Valg til udvalg
Faste udvalg:
a)

Licensudvalget

Frederik Muff, Kristian Flagstad, Hans Helleshøj Buch, Klaus Frederiksen, Nis.
b)

Motionsudvalget

Kai Hansen, Marianne Schmidt, Gorm Laursen, Jens Bjørn Poulsen.
c)

Baneudvalget

Johannes Sall, Michael Berling, Jens Hesse Thomsen.
d)

Terrænudvalget

Joachim Parbo.
e)

B&U udvalget

5

Rikke Bjørn Sørensen, Simon Nádházi, Henrik Martinussen, Kim Birk Madsen, Jens Bak
Bjerregaard.
Ad hoc udvalg:
f)

Unge og talentudvalget

Hans Helleshøj Buch, Mette Hjordkvist, Michael Berling, Mads Kjær Jensen, Kim Birk Madsen
g)

Sponsorudvalget

Michael Berling, Torben Skovgaard, Aros Byg
h)

Licensløbsudvalget

Jes Steengaard, Jakob Frandsen
i)

Aarhus Rundt udvalget

Finn Simensen, Erik Ladefoged, Torben Skovgaard, Maia Mikkelsen.
j)

Festudvalg

Michael Berling, Johannes Sall, Anne Fisker

7.

Valg af 2 revisorer

Per Blenker og Peter Holm blev valgt.

8.

Valg af revisorsuppleant

Kristian Birkmose blev valgt.

9.

Eventuelt

Frederik Muff foreslog nedsættelse af ad hoc udvalg med repræsentanter fra de forskellige
afdelinger til at hjælpe med pressearbejdet samt arbejde med klubbens facebookside og
hjemmeside. Med økonomisk støtte fra klubben.
På opfordring fra Johnny ville Frederik Muff lave et oplæg til hvordan en sådan redaktion kunne
se ud.
Kim Mikkelsen gav bestyrelsens tak til Kristian Birkmose, for det store arbejde med at holde
klubbens lokaler pæne og rene.
Der blev stillet forslag om træning for seniorer på hverdage i dagtimerne med evt.
kontingentreduktion eller en form for pensionistrabat samt evt. flere tilbud for seniorer.
Generalforsamlingen støttede forslaget og bad bestyrelsen om at arbejde videre med det.
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