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Referat fra ekstraordinær generalforsamling for Cykleklubben Aarhus 

15. december 2014 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Johannes Ollerup Sall, som blev valgt. 

 

2. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2014 samt budget 

og kontingent for 2015 

Regnskabet er gennemgået og godkendt af de valgte revisorer. 

Kasserer Florian Pohl gennemgik regnskabet. Efterfølgende var der følgende 

kommentarer/spørgsmål: 

Jens Bjørn efterlyste oplysninger vedr. klubbens aktier i Danske Bank og en evt. 

kursgevinst.  

Henrik Andresen ønskede at få uddybet posten vedr. tilskud på 50.000 kr. til elite. 

Florian Pohl og formand Johnny Franck svarede, at det drejede sig om et tilskud til 

Team Jutlander på 150.000 over en 3 årig periode. Fortsætter 2015 ud. 

Bjarne Simonsen anførte, at regnskabet ikke kunne læses ordentligt efter print. 

Efterlyste desuden et afsluttet, retvisende regnskab.  

Flemming Birk mente ikke at regnskabet var korrekt stillet op. 

Bestyrelsesmedlem Rikke Bjørn Sørensen svarede, at regnskabets tekniske opstilling 

ikke var afgørende, da aktiver og passiver stemte overens. 

 

Budget for 2015 

Florian Pohl gennemgik budgettet for 2015, som bl.a. indeholdt en kontingentstigning. 

Denne stigning var også blevet drøftet på den ordinære generalforsamling (se ref. 

herfra (red.).  

Efter gennemgangen var der følgende kommentarer/spørgsmål: 

Henrik Andresen forespurgte, om bestyrelsen havde gjort sig overvejelser omkring 

fremtidige investeringer, om man var i gang med at opbygge en formue og hvad den 

evt. skulle bruges til? 

Johnny Franck svarede, at bestyrelsen ingen intention havde, om at opbygge en 

formue, men at økonomien bare skulle løbe rundt. Johnny Franck anførte, at klubbens 

medlemmer – bl.a. på generalforsamlingen skulle være med til at beslutte, hvad 

pengene bruges til. 

Flemming Birk anførte, at næste års budget burde offentliggøres samtidig med 

regnskabet. 

Der var enighed i forsamlingen om, at vente med at godkende budgettet for 2015 efter 

pkt. 3, da den indskrevne kontingentstigning først skulle behandles som et indkommet 

forslag fra bestyrelsen under pkt. 3. 

 

3. Indkomne forslag 

1: Vedtægtsændring vedr. §8 /Torben Skovgaard  

Torben Skovgaard foreslog, at indkomne forslag til drøftelse og beslutning på 

generalforsamlingen skulle indsendes og offentliggøres senest 1 uge før 

generalforsamlingen.  

Forslaget udløste en diskussion om, hvorvidt 1 uge var nok, eller om indkomne forslag 

skulle offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
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Konklusionen blev, at der skulle nedsættes et udvalg mhp. revidering af klubbens 

vedtægter. Torben Skovgaard trak herefter forslaget om den konkrete 

vedtægtsændring tilbage og opfordrede Henrik Andresen og Kristian Birkmose til at 

indgå i udvalget 

Johnny Franck meddelte, at der ville blive indkaldt via medlemsmailen til seminar, hvor 

vedtægterne drøftes.  

 

2: ”Kontingent hæves til 875,- kr.” /Johnny Franck 

Johnny Franck redegjorde for forslagets baggrund, som bl.a. var at sikre klubbens 

fremtid uden sponsor samt større mulighed for investering i trænere og høj kvalitet. 

Forslaget blev behandlet ved en længere drøftelse med bl.a. følgende fokusemner: 

Henrik Andresen var bekymret for at et højt kontingent ville betyde færre (nye) 

medlemmer. 

Michael Berling opfordrede forsamlingen til at stemme imod forslaget og meddelte 

samtidig, at baneudvalget gerne ville afstå fra sit tilskud fra klubben mod en 

underskudsgaranti. 

Bjarne Simonsen spurgte hvor mange medlemmer klubben bestod af? Svaret var 297 i 

2014. 

Søren Laursen opfordrede forsamlingen til at stemme ja med baggrund i, at et højere 

kontingent ville sikre tilskud til gode initiativer, eksempelvis hjælp til bestyrelsen – 

f.eks. med regnskabsførelse, trænere og kaptajner med uddannelse og en samlet 

højere kvalitet af træning og aktiviteter i klubben. 

Simon Zdrenka anførte, at studerende ikke ville have råd til et så højt kontingent. 

Henrik Andresen mente, at der fandtes andre klubber med ligeså høj kvalitet og ligeså 

gode tilbud, men med mindre kontingent. 

Søren Laursen foreslog, at klubben indførte studenterrabat og mente ikke, at andre 

klubber gav samme tilbud af ligeså høj kvalitet.  

Joachim Parbo mindede om, at klubben havde bestået siden 1917 og at der måtte være 

en grund til, at den kører så godt. Han påpegede vigtigheden af, at medlemmerne står 

sammen om arrangementer og støtter op om udvikling i klubben. 

Jacob mente at en kontingentstigning var lig med en investering i fremtiden. 

Jens Bjørn påpegede, at nej til kontingentstigning ikke nødvendigvis var nej til øget 

aktivitet. 

Forslaget blev stemt ned ved afstemning med følgende resultat: Ja: 26, Nej: 38 

stemmer. 

 

3: ”Præmiepenge afskaffes” /bestyrelsen 

For nuværende optjenes præmiepenge med 10 kr. pr. point i et dansk licens- 

landevejsløb. I 2014 blev der, ifølge Martin Hjørngaard udbetalt ca. 7000 kr. 

Hans Helleshøj Buch anførte, at anerkendelsen ved at modtage præmiepengene ved et 

officielt klubarrangement er vigtig for børnene og de unge i klubben. 

Mette Hjordkvist mindede om, at forslaget også blev stillet på sidste års 

generalforsamling, men blev nedstemt. 

Henrik Andresen mente, at præmiepengene var motiverende for børn og unge, men 

ikke så vigtige for voksne. Han opfordrede forsamlingen til at stemme imod forslaget og 

herefter lade bestyrelsen udforme regler omkring udbetaling af præmiepenge. 
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Bestyrelsen valgte at trække forslaget tilbage og derefter selv udforme regler om 

udbetaling til børn og unge som motiverende faktor. 

 

4: ”Oprettelse af tilskud til talentudvikling, 36.000 kr.” /Børn og unge udvalget 

Hans Helleshøj Buch gjorde rede for baggrunden for forslaget, som var at hjælpe unge 

talenter på vej og motivere dem til at blive i klubben. Det drejede sig for nuværende 

om 15 ryttere. 

Tilskuddet skulle bl.a. gå til træningsgebyr til banetræning i Odense, forskellige 

træningslejre samt diverse licensløb i Danmark og Europa. 

Flere i forsamlingen tilkendegav støtte til forslaget, som blev vedtaget ved 

håndsoprækning med markant flertal 

 

5: ”Etablering af markedsføringsbudget på 20.000 kr.” /Johnny Franck 

Johnny Franck gjorde rede for baggrunden for forslaget, som gik ud på en ”branding” af 

klubben. Bl.a. ved et reklamebanner ud mod Jyllands Alle, som skulle vise hvilke 

aktiviteter, der foregik på banen og i klubben generelt. Herudover etablering af en fast 

grillplads på inderkredsen. 

Flere medlemmer tilkendegav deres støtte til forslaget som blev vedtaget ved 

håndsoprækning med et markant flertal. 

 

Det reviderede budget, uden kontingentstigning, blev herefter godkendt. 

Johnny Franck udtrykte bekymring for årets budget, og håbede på opbakning fra 

medlemmerne i form af hjælp til de kommende arrangementer.  

Lars Henriksen, Rene Mortensen, Finn Simensen og Erik Ladefoged meldte sig til Aarhus 

Rundt udvalget. 

 

4. Valg til bestyrelsen 

Klubben manglede en kasserer, da Florian Pohl trådte tilbage ved den ordinære 

generalforsamling.  

Johnny Franck påpegede, at det vigtigste var, at få valgt et bestyrelsesmedlem – så 

måtte kassererposten findes i bestyrelsen eller v. ekstern aftale. 

Lars Henriksen foreslog sig selv som nyt bestyrelsesmedlem og blev valgt. 

 

5. Valg af 1. suppleant 

Jesper Attermann blev valgt. 

 

6. Evt. 

Johnny Franck udleverede diplomet til årets klubmedlem Johannes Ollerup Sall. 

Joachim Parbo og Simon Zdrenka reklamerede for onsdagscross, som foregår kl. 18.00 

på cyklebanen hver onsdag indtil marts. Det er gratis for medlemmer. Onsdag 17. 

december er der Julecross og stumpemarked kl. 18.30. Der er gløgg og æbleskiver ca. 

kl. 20.00. Se info. på hjemmesiden. 

Crossarrangement 14. februar Grote Prijs med fastelavnsfest - karneval, slå katten af 

tønden. Desuden afholdes DM i cargocykler på Longjohn cykler og DM i singlespeed 

cross. 

 

Generalforsamling SLUT 


