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Generalforsamling 2019 for Cykleklubben Aarhus 

Den 25. november 2019 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslog Niels Fisker som dirigent og Maia Mikkelsen som referent. Begge blev 

valgt. 

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Formand Johnny Franck aflagde bestyrelsens beretning. 

Beretning CKAarhus generalforsamling 2019 

Jeg vil starte med at citere min indledning fra de foregående 2 års generalforsamling ”Jeg står 

her ikke som en stolt formand, det skyldes at jeg på ingen måde har haft mulighed for at 

udøve jobbet, som det hør og bør gøres. Det burde varetages af en ny ildsjæl der har tid og 

kræfter. Men forrigeår og sidste år var der ikke andre muligheder. Jeg opfordrer igen folk med 

lyst og energi til at melde sig til bestyrelsesposterne. Det er spændende tider, vi er midt i med 

store udfordringer men også muligheder. Økonomien er god og bankkontoen i orden. Men, 

men, men.” 

Grunden til at jeg citerer forrige og sidste år års indledninger er, at intet har ændret sig. Vi har 

stadig den samme formand, kasser og bestyrelse. 

Licensløb 

Vores licensløbsudvalg trådte til og i karakter og arrangerede endnu et stort, flot og meget 

professionelt løb, vi som klub kan være meget stolt af. Et rigtig flot arrangement, som jeg 

håber at vi kan gentage i 2020. Og at folkene bag, vil melde sig igen. 

Aarhus Rundt 

Har ikke været afholdt, da ingen har meldt sig som primær arrangør. 

Akademiet 

Efter først at have nedlagt akademiet pga manglende trænere, besluttede flere af os gamle 

akademitrænere at tage en ny tørn, hvorfor vi igen i år har haft en stort og flot akademi 

igennem. Så et stort tak for jer, som trådte til, og jeg håber at vi kan fortsætte næste år. 

Motionsafdelingen 

Kører som en solid dieselmotor eller klubbens bankende motions hjerte, under Kaj og COs 

ledelse og det er en fornøjelse at se hvordan de forskellige arrangementer udvikler sig til 

klubklassikere. 
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Derudover fungerer det godt med at rekruttere nye kræfter til et begyndende 

generationsskifte. Og en afdeling der funger fantastisk. 

Licensafdelingen 

Her kører det bogstaveligt på den store klinge, motorrummet her er det fabelagtige 

træningsmiljø og kompetente trænerteam, der kører derud af og kontinuerligt skaber gode 

ryttere. Som gør at vi har en af landets største og bedst drevne licensafdelinger. 

Eliteteamet 

Kræfterne bag, har fortsat de foregående års flotte arbejde og har igen gennemført en 

fantastisk flot sæson, med fokus på talentudvikling og store resultater. Og som vanen tro, har 

deltaget på landsholdet i Post Nord Danmark Rundt. 

B&U 

Vores B&U afdeling vokser fra år til år, vi har nu omkring 30 ryttere vi ser ugentligt til træning. 

Langt de fleste af vores B&U ryttere kører licensløb og det så vi bl.a. ved B&U DM hvor vi var 

den største klub med 22 deltagere, desværre ikke nogen DM trøjer i år. Det vidner om det 

store arbejde især trænerne, men også forældre, gør for at lave træning med høj kvalitet og 

sikkerhed på vejene. Stadig skal det at have det sjovt også være i centrum, for vi skal bevare 

glæden ved at cykle også hos de helt små på 9-10 år. Med så mange børn har vi også en 

forældregruppe der gerne vil hjælpe til klubbens øvrige aktiviteter som fx vores licensløb, 

supercamp mv. 

Skulle der sidde en der har lyst til at blive træner for vores B&U ryttere er de meget velkomne, 

man behøver ikke nødvendigvis at stille op hver tirsdag og torsdag, men afpasse det efter tid 

og lyst. 

I 2020 indleder vi forhåbentligt et samarbejde med DCU omkring et rekrutteringsforløb af B&U 

ryttere. DCU hjælper med at gennemføre rekrutteringsaktiviteter, samt står til rådighed i 

forhold til organisering af B&U-afdelingen, træneruddannelse, markedsføring mm. 

Junior 

Vi har i år ikke haft et juniorteam hvilket nok primært skyldes at vi kun selv havde to 

juniorryttere. Vi har derfor til sæsonen 2020 indledt et samarbejde med Odder cykle klub om 

et fælles juniorteam. Vi håber at vi i fremtiden kan fortsætte samarbejdet med Odder så vi har 

et junior tilbud til vores egne ryttere og samtidig et stærkt Østjysk juniorteam. De kommende 

juniorryttere har nydt godt af at kunne deltage i licenstræningen, hvilket helt sikkert har været 

med til at give dem den nødvendige kvalitetstræning som også har betydet at tre af vores 1. 

års junior til næste år er udtaget til bruttolandsholds truppen. Stor tak til de licenstrænere der 

med deres engagement og lyst har taget sig af de unge ryttere og sikret god træning som det 

forældrebaseret træningsmiljø i B&U ikke kan matche. 

Cross 

Cross vokser for hvert år og der kommer ryttere fra hele Jylland. Trænerne lægger som altid et 

stort engagement i at får lave crossudviklende for både nye og erfarende crossryttere. Det har 
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fungeret i mange år er efterhånden udviklet sig til en cross institution i Danmark. Der har 

været afholdt flot crossløb samt landsholds camp. 

På bundlinjen: 

Når man gennemgår aktiviteterne og engagementet i alle de udvalg, som er aktive, er det 

tydeligt at vi har en stor motor af frivillige, som driver med det de har lyst til. Som sikrer at de 

udvalg, vi har kører godt og har uændret eller større aktiviteter end året før. På den måde kan 

vi konkluderer, at der hvor der er frivillige der driver noget, så fungerer det fantastisk og 

optimalt. Så vores CKAarhus motor fejler ingenting. 

Bestyrelsen 

Har på intet tidspunkt, i de efterhånden mange år jeg har været her, været så lidt 

handlekraftig. Vi har været her mest for et syns skyld. Det har afstedkommet pinagtige 

situationer hvor mails ikke er besvaret, betalinger ikke foretaget og almindelige pligter ikke er 

udført. 

- Vi har i bestyrelsen aftalt at modtage kvartals regnskaber mod budget, er ikke sket. Hvilket 

har umuliggjort en systematisk opfølgning. 

- Ved større satsninger, som elite teamet, har det vist svagheder i forhold til interne procedure 

og interne godkendelser af betalinger, sponsorkontrakter mv. 

- Regnskabet er i år kørt uden referencer til bilag hvilket besværliggør revision og opfølgning. 

Grundlæggende er de største udfordringer i driften, at vores kasserer Berling, ikke har været 

godt kørende og været langt bagud, dette er ikke optimalt. Jeg må desværre erkende at 

hjertet i problemet er, at vi hver andet år ”brænder” en kasserer af. Dette skyldes at vi har et 

stort regnskab med næsten 1 mio i årlig omsætning, hvilke er størrelsen på en lille 

fuldtidsvirksomhed. Hvilket kan være svært foreneligt med at det er frivilligt arbejde vi 

bedriver. 

Jeg er ked af, at jeg ikke har fået optimeret processen, og fået nogle automatiske 

bogføringssystemer indført, for at sikre mindre arbejdsbyrde på kassereren. 

For en god ordens skyld skal jeg informerer om, at man ikke kan udbetale penge fra banken, 

uden en nr. 2 godkender. 

Som formand er alt ovenstående mit ansvar, og mit ansvar alene. 

I forhold til de 2 foregående år bliver jeg ikke på posten i mangel af kandidater, og trækker 

mig som formand. Jeg er blevet på posten 2 år for længe pga. manglende kandidater, fordi mit 

hjerte er på klubarbejdet, men passion kan ikke kompensere for manglende tid og energi til at 

drive det. 

Derudover fratræder Kim Hylleberg, Michael Berling og Dan Hansen. 

Den nye bestyrelse bør i første prioritet arbejde med følgende områder, efter min bedste 

overbevisning: 

- Sikringen af interne procedure for kontrakter, sponsorer samt betalinger 
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- GDPR styring 

- Fortsættes arbejde med nyt klubtøj fra 2021. 

Økonomien er i orden og på plads, faktisk har den ikke været bedre i de 8 år jeg har været 

med. Vi har penge på kontoen og vi har afskrevet på klubtøjet, så der ikke kommer 

økonomiske overraskelser når vi skifter.  

Jeg vil opfordre til at der kommer en ny og energisk bestyrelse, som repræsenterer alle 

afdelinger af vores klub. Men at Henrik Martinussen fortsætter, han har gjort et stort og godt 

stykke arbejde på vegne af B&U i bestyrelsen, og har mine største anbefalinger. 

Der var ingen kommentarer til beretningen. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse 

af budget og kontingent til godkendelse 

a) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab  

Kasserer Michael Berling gennemgik regnskabet, som var sendt ud med indkaldelsen. 

Gennemgangen udløste følgende spørgsmål/kommentarer: 

Rikke Bjørn Sørensen spurgte ind til de i regnskabet anførte tilgodehavender på 161.000,- og 

hvor mange af dem der var kommet ind. Desuden nævnte hun, at det kunne have været rart 

at have haft budgettet for året at sammenligne regnskabet med. 

Johnny Franck svarede, at 60.000 af de tilgodehavende beløb er kommet ind siden regnskabet 

blev lavet. 

Revisorerne havde påtegnet følgende kommentarer til regnskabet: 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i store træk giver et retvisende billede af foreningens 

aktiver, passiver og finansielle stilling 30. september 2019 samt af resultatet af foreningens 

aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 i overensstemmelse med 

regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger. 

Dog vil vi gerne påpege at i enkelte tilfælde er acconto-udbetalinger fejlagtigt blevet ført som 

faktisk afholdte udgifter. Desuden finder vi at nogle af klubbens procedurer for 
omkostningskontrol ikke fungerer tilstrækkelig godt. Det drejer sig fx om: 

 Udlæg til aktiviteter hvor det ikke er åbenbart at aktiviteten er klubrelateret  

 Manglende procedurer for omkostningskontrol med de enkelte afdelinger. Dette får især 

stor betydning for forholdet mellem klubben og eliteteamet, der udgør det største 
aktivitetetsområde. 

Desuden vil vi gerne påpege at: 

 balancen har meget store udeståender på forfaldne, men ikke betalte sponsoraftaler  

Formand Johnny Franck erklærede sig enig i revisionens kommentarer. 
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Jacob Sevelsted spurgte ind til hvordan forholdene omkring regnskabet var endt sådan? 

Johnny Franck svarede, at det har bundet i manglende tid fra kassererens side. Det er en stor 

klub med en omfattende økonomi. Kasserer Michael Berling har haft både eliteteamets og 

klubbens samlede regnskab og det har været for meget. 

Joachim Parbo spurgte ind til hvornår er bestyrelsen blev klar over/tog stilling til det 

mangelfulde regnskab og de manglende procedurer, som revisorerne nævnte? 

Johnny Franck svarede, at bestyrelsen havde vidst det siden maj måned 2019. 

Rikke Bjørn Sørensen foreslog, at man fremover decentraliserede kassereropgaven og 

ansvaret til de enkelte udvalg, så de også selv bedre kunne have en føling med økonomien. 

Nis Holleufer påpegede, at licensløbet udgør en økonomisk stor udgift og i år var der 

manglende tilslutning pga. andre arrangementer på samme dato. Han foreslog, at man evt. 

sammen med DCU kunne planlæge bedre ift. andre cykelløb. 

Joachim Parbo foreslog, at den nye bestyrelse evt. kunne forsøge, at påvirke DCU ift. 

prisfastsættelsen på startgebyr 

Per Blenker tilsluttede sig Rikke Bjørn Sørensens forslag om at de forskellige udvalg selv fik 

ansvar for regnskab og budgetter, som så skulle kontrolleres af bestyrelsen. 

Herefter blev regnskabet for 2019 godkendt. 

b) forelæggelse af budget og kontingent til godkendelse 

Michael Berling forelagde budgettet for 2020.  

Til spørgsmål på, om budgettet for eliteteamet var nedlagt, var svaret, at klubben giver 

50.000 kr. og resten skal komme fra sponsorer. Eliteteamet er stadig forankret i CKA. 

Man diskuterede sponsor for eliteteamet og dermed nyt klubtøj. Johnny Franck fortalte, at 

bestyrelsen har arbejdet med at skifte design på tøjet til licensrytterne. Klubben skal kunne 

tilbyde ydelser til sponsorer, som giver sponsorerne noget tilbage. Der kan være mange 

muligheder, det behøver ikke kun at være et navn på klubtøjet. 

Joachim Parbo savnede en udmelding noget tidligere fra bestyrelsens side om økonomidelen 

samt beslutning om at så mange bestyrelsesmedlemmer ville stoppe. 

Jakob Sevelsted spurgte hvorfor nogle af bestyrelsesmedlemmerne ikke havde valgt at træde 

ud af bestyrelsen før generalforsamlingen, når der var 2 suppleanter.  

Johnny Franck svarede, at bestyrelsen havde vurderet, at det ikke var hensigtsmæssigt at 

udskifte kasserer midt i perioden. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at man var i gang med punktet vedr. budgettet og ikke valg 

til bestyrelsen. 

Michael Berling fortsatte fremlæggelsen af budget og kontingent til godkendelse og meddelte, 

at kontingentet skulle fortsætte uændret. Det nuværende kontingent, som er 750,- kr. for 

motionister og 1000,- kr for elite, blev besluttet ved generalforsamlingen 2018.  
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Der opstod en diskussion omkring kontingentet. Nogle udtrykte utilfredshed med, at beløbet 

ikke var ens for alle afdelinger i klubben.  

Herefter opstod en diskussion om, hvorvidt man ved den nuværende generalforsamling kunne 

beslutte sig for en ændring af kontingentet, når det ikke var fremsendt som forslag til 

generalforsamlingen efter gældende regler. 

Dirigent Niels Fisker fastslog at en nedsættelse af kontingent for licenser til 750,- kr. ville give 

ca. 20-25.000,- kr. mindre i kontingentindtægt. 

Herefter fastslog Dirigenten at der skulle vælges mellem 2 muligheder: 

1 – kontingent som nu 

2 – ens kontingent for alle seniorer på 750,- (B&U fortsætter med nuværende kontingent) 

Der blev afholdt afstemning ved håndsoprækkelse. Mulighed 2 blev enstemmigt vedtaget. 

Ingen stemte imod og kun 3 undlod at stemme. 

 

4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

5. Valg til bestyrelsen 

 1. Bestyrelsesmedlem nr. 1 (Dan H. Hansen – modtager ikke genvalg) 

 2. Bestyrelsesmedlem nr. 2 (Michael Berling trækker sig) 

3. Bestyrelsesmedlem nr. 3 (Kim Hylleberg Mikkelsen - modtager ikke 

genvalg) 

4. Bestyrelsesmedlem nr. 4 (Johnny Franck trækker sig) 

 5. Bestyrelsesmedlem nr. 5 (Henrik Martinussen – modtager genvalg) 

 6. Første bestyrelsessuppleant 

 7. Anden bestyrelsessuppleant 

Da suppleanterne også var på valg, var der ikke mulighed for, at nogle af de nuværende 

suppleanter kunne træde ind i bestyrelsen i stedet for de bestyrelsesmedlemmer, som havde 

valgt at trække sig. 

Dirigenten fastslog, at valget skulle gennemføres med valg til alle 5 poster + suppleanter – og 

at der måske bør kigges på formuleringen vedr. valg i vedtægterne senere. 

 

Nye kandidater til bestyrelsen: 

Frederik Muff  

Joachim Parbo 
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Niels Junge 

Nikolaj Duffy 

Jakob Sevelsted 

 

Suppleanter: 

Nis Holleufer 

 

Revisorerne Per Blenker og Peter Holm blev valgt til stemmeoptællere 

 

Resultat af valget: 

 

Bestyrelsesmedlem nr. 1:  (Valgt for 2 år) – Frederik Muff  

Bestyrelsesmedlem nr. 2:  (Valgt for 1 år) – Joachim Parbo 

Bestyrelsesmedlem nr. 3:  (Valgt for 2 år) – Niels Junge  

Bestyrelsesmedlem nr. 4:  (Valgt for 1 år) – Nikolaj Duffy 

Bestyrelsesmedlem nr. 5:  (Valgt for 2 år) – Henrik Martinussen  

Første bestyrelsessuppleant: (Valgt for 1 år) – Jakob Sevelsted 

Anden bestyrelsessupleant: (Valgt for 1 år) – Nis Holleufer 

 

Valg til udvalg 

Faste udvalg: 

a) Licensudvalget 

 Kristian Flagstad, Klaus Frederiksen, Tomas Lund, Niels Lau, August Morst Poulsen 

b)  Motionsudvalget 

Kai Hansen, Kim Hylleberg Mikkelsen, Lars Henriksen, Poul Erik Blus 

c) Baneudvalget 

Johannes Sall, Michael Berling, Jens Hesse Thomsen. 

d) Terrænudvalget 

Joachim Parbo 

e) B&U udvalget 

Rikke Bjørn Sørensen, Michael Vosgerau, Rikke Engelbrecht, Henrik Martinussen 

Ad hoc udvalg: 

f) Unge og talentudvalget 

Henrik Martinussen, Kim Birk Madsen 

g) Sponsorudvalget 

Nikolaj Duffy 
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h) Licensløbsudvalget 

Udvalget fra det forgangne år melder tilbage til bestyrelsen vedr. medlemmer 

i) Aarhus Rundt udvalget 

Vakant indtil bestyrelsen træffer beslutning om løbets fremtid.  

j) Festudvalg 

Michael Berling, Frederik Muff, August Morst Poulsen, Johan Thiedemann 

k) Kommunikationsudvalg 

Er en del af bestyrelsen 

7. Valg af 2 revisorer 

Per Blenker og Peter Holm blev valgt. 

8. Valg af revisorsuppleant 

Klaus Bonnerup blev valgt. 

 

 

9. Eventuelt 

Poul Erik Blus foreslog at bestyrelsen fremover skrev en reminder ud inden 

generalforsamlingen, om deadline for indsendelse af forslag. 

Poul Erik Blus ville gerne høre klubbens holdning til elcykler. Johnny Franck havde forhørt sig 

hos DCU, som havde meldt tilbage, at det var at anse som mekanisk doping. På motionsplan 

er der brug for en fælles holdning, som turlederne kan melde ud, hvis de får spørgsmål om 

det. Spørgsmålet gik videre til Motionsudvalget, som må tage stilling til det. 

Frederik Muff foreslog at der kunne oprettes forskellige workshops i klubbens afdelinger, så 

problemstillinger og diskussioner kan tages op og evt. ende på generalforsamlingen til 

beslutning. For at inddrage flere medlemmer i diskussioner og beslutninger. 

Nis Holleufer stillede sig til rådighed for den nye bestyrelse ift. at få styr på regnskab og 

budget. 

Peter Holm opfordrede generalforsamlingen til at give den afgående bestyrelse tak for det 

gode arbejde. Forsamlingen takkede bestyrelsen med stående klapsalve. 

Hermed slut på generalforsamlingen. 


