Referat fra generalforsamling 2014 for Cykleklubben Aarhus
Den 24. november 2014
Deltagere: Ca. 60 fremmødte klubmedlemmer samt bestyrelsen.

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Johannes Ollerup Sall, som blev valgt.
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var rettidigt og
lovformeligt indkaldt.
Der blev stillet spørgsmål fra Kristian Birkmose, om generalforsamlingen var beslutningsdygtig
ift. de ændringsforslag, som først blev offentliggjort for 4 dage siden. Ligeledes var regnskabet
heller ikke offentliggjort i rette tid ifølge vedtægterne.
Iflg. Vedtægterne skal ændringsforslag offentliggøres samtidig med indkaldelsen, 14 dage før
datoen for generalforsamlingen.
Herefter fulgte en drøftelse af, hvorvidt generalforsamlingen var beslutningsdygtig eller om der
skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Dirigenten fastslog, at dagens generalforsamling ikke var beslutningsdygtig ift. de indkomne
forslag samt regnskabet.
Det blev herefter vedtaget, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
regnskabet og de indkomne forslag vil blive behandlet.
Dagens generalforsamling blev herefter holdt efter den udsendte agenda, da
formandens/bestyrelsens beretning samt valg til bestyrelsen og diverse udvalg stadig kunne
besluttes blandt de fremmødte.
Dirigenten fastslog herefter, at alt, hvad salen måtte ønske drøftet under punktet eventuelt,
kunne drøftes der.
2) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Formand Johnny Franck fremlagde følgende beretning:
Formandens beretning for sæsonen 2014
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.








Bestyrelsens fokus 2014 (fra sidste års generalforsamling.)
Opstart af motions elite team.
Er startet op, men vi må konstatere, at dette ikke har fungeret optimalt og ikke vil blive fortsat i
2015.
Kommunikation internt såvel som eksternt.
Vores kommunikations udvalg er godt i gang og sammen med vores nye webmaster Ib er der
allerede sket meget.
Samarbejde med foreninger og firmaer i relation til akademiet.
Vi har samarbejdet med Scleroseforeningen og har haft et stort fælles arrangement på hotel
Marselis. Det var yderst vellykket, men ikke med den medlems tilgang vi havde håbet.
Etiske regelsæt for medlemmer.
Er ikke kommet i gang.
Sponsor arbejde
Vi må desværre erkende, at vores kræfter ikke har rakt til at nå omkring dette, da vi har været
involveret /over involveret i stort set alle vores arrangementer.
Motions elite konceptet udvides med enkeltstart og gadeløb.



Der er blevet afholdt 4 afdelinger, som alle er forløbet optimalt. Der har været lidt færre
tilmeldte, end vi havde håbet på, men et absolut godkendt resultat.
Banen
Banetræningen har fungeret godt i det forløbende år, med vores nye træner.
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 Kai Werners æresløb som var markant større
end sidste år. Til JL æresløb havde vi også større antal publikum end sidste år. Desværre havde
vi 2 regnvejrs aflysninger, som har haft markant indvirkning på vores omsætning.
Træner
Licenstræningen har i 2014 været særdeles god, vi har igen fået opbygget en træningskultur,
som trækker folk til fra nær og fjern. Vi kan på ingen måde undervurdere vores træneres
indsats.
Licensudvalg
Til licensløbene har CK Aarhus vundet cykelløb i samtlige klasser, bortset fra Junior og A-klasse.
Vi har samlet set vundet over 1000 points og bliver vel igen i år en af de absolutte bedste
klubber i statistikkerne. Ganske imponerende! Yderligere har vi haft en fast mand på
landsholdet for U17 som har været udtaget til flere ture. Slutteligt har vi på det nærmeste
domineret flere klasser på vej til at invadere A klassen.
Licensløbs udvalg
Årets licensløb blev afviklet og er forløbet bedre og større end året i forvejen. Vi havde stor
tilslutning på hjælpersiden og har haft engageret over 80 personer. Dette har på alle leder og
kanter vist vores klub fra den bedste side.
Motionsudvalg
Fællestræning, bliver bare større og bedre. Vi har i år fået flere medlemmer fra omegns
motionsklubberne, samt stor ros, fra 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. Derudover har der været stor tilfredshed med vores nye lokation. Om
end et par af vores B&U blæste af vejen…..
Jyllandsløbet, har i år været større og bedre end i mange år. Faktisk så stort at vi er tæt på
grænsen for antal deltagere. Det er dejligt at vi som klub valgte at slutte op om det store, flotte
arrangement.
Samsø turen, selvom den næsten regnede væk, var igen i år et godt og solidt arrangement,
Århus Rundt
Århus rundt har været ramt af, at samtlige tidligere medlemmer valgte at stoppe, hvorfor der
har været et helt nyt hold, som også var sent ude med planlægningen. Dette betød at vores
arrangement var sammenfaldende med Copenhagen Granfondo, som også betød en del færre
deltagere, men en stor indsats har gjort, at vi kunne afholde løbet med betydeligt færre
udgifter. Ud over dette har vi formået at hæve deltager tilfredsheden. Så vi kan forvente flere
deltagere i 2015, med vores nye dato.
Team Jutlander
Vores samarbejde har igen i år forløbet som aftalt. Og Jutlander har præsteret flotte resultater i
A klassen, hvilket har betydet at Andreas Gylling har fået kontrakt med et stort hold, samt at
tidligere team medlem Emil Bækhøj blev U23 Danmarks mester. Så talentudviklingen fungerer
optimalt.
Marselis løbet & Århus Rundt Elite
Vi har i år stået bag 4 arrangementer i løbs serien, stærkt drevet af Martin Hjørngaard.

Cross
Dette har været en ubetinget succes målt på antal deltagere til træning, som flere gange har
været over 40, som er ganske imponerende. Yderligere har der været afholdt en kvinde intro
cross dag, som var en stor succes.
Derudover er der afholdt 2 løbs arrangementer som ganske enkelt har været imponerende.
Klubfest:
Dette var desværre hårdt ramt af, at det tidligere udvalg valgte at stoppe. Hvorfor Johannes og
Berling med kort varsel fik banket en fest på benene. Som havde det største deltagere antal i
nyere tid. Så der skal lyde en stor opfordring til, at andre melder sig til udvalget, således at vi
kan være i bedre tid efter sæsonen.
Sponsorudvalg
Der er blevet slået et nyt og meget kraftigt sponsorudvalg op, som drives med stort
engagement og indsats. Som virker imponerende og nok skal generere interesse og sponsorer
til klubben.
Akademiet
Akademiet har igen i år været omkring 14 aktive og nye medlemmer. I år har udfordringen
været, at de har kørt rigtigt stærkt. Opgraderingen til 4 trænere har været tiltrængt og har
fungeret godt.
Klubaften
Motionsudvalget stod bag 4 forrygende arrangementer som også fortsættes i 2015.
Klubtøj:
Som konsekvens af vores manglende sponsorarbejde samt Bikebusters konkurs. Har vi ikke
nogle sponsor for næste år. Det betyder at vi kører uændret videre med vores nuværende
design af tøj. Og yderligere er det vores holdning, at vi ikke skal pålægge alle vores medlemmer
en stor økonomisk byrde med køb af nyt tøj, ”bare” for at få nogle på kr. i penge kassen. Dette
hænger simpelthen ikke sammen. Vi har over en 3 årig periode købt for ca. 900k klubtøj.
Hvorfor vi mener at en hovedsponsor bør betale mindst 200k om året over en 4 årig periode,
for at vi kan tilbagekøbe tøj fra medlemmer.
Bestyrelsen:
Vi har i 2014 afholdt 7 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, betydelig større end året før. Og set i bakspejlet nok for stort.
Det var også året hvor vi som klub skulle vise, at vi er i stand til at fortsætte med vores nye
events fra 2013. 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 har vi afviklet Marselisløbet og
Århus Rundt Elite løb med 4 afdelinger.
Fremtiden for bestyrelsen?
Vi må konstatere at vi i bestyrelsen er alt for aktive i den udøvende del af klubarbejdet. Dette
er en klar konsekvens af, at vi mangler frivillige til at overtage styringen at vores nye
arrangementer og events. Hvorfor vi som bestyrelse har været alt for operationelle og ikke
strategiske. Hvorfor vi ikke har kunnet fokusere på det strategiske og fremadrettede
klubarbejde, herunder sponsor arbejde.




Bestyrelsens fokus 2015
Afgivelse af styringen af flere operationelle opgaver.
Strategisk klubarbejde og udvikling.

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.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
Henrik Andreasen takkede bestyrelsen og diverse udvalg for det store arbejde, de lægger i
klubben. Henrik Andreasen havde et ønske om, at referaterne fra bestyrelsesmøderne blev
offentliggjort på klubbens hjemmeside. Derudover foreslog han, at der blev holdt et halvårligt
medlemsmøde med diverse informationer fra bestyrelse og udvalg.
Johnny Franck svarede, at alle referater fra bestyrelsesmøderne ligger offentligt tilgængelige på
klubbens hjemmeside. Forslaget om et halvårligt medlemsmøde blev modtaget af bestyrelsen.
3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse af budget og
kontingent til godkendelse
Punktet udgik. Tages op på ekstraordinær generalforsamling jf. ovenstående (punkt 1).
En kommentar fra salen gik på, at det var svært at læse regnskabet og endnu sværere, at
printe ud.
Kasserer Florian Pohl svarede, at programmet Klubmodul ikke understøtter andre formater.
Der var en drøftelse gående på, om regnskabet skulle gennemgås på denne generalforsamling,
selv om det ikke kunne godkendes. Dirigenten gjorde opmærksom på, at punktet ifølge
vedtægterne skulle flyttes til den ekstraordinære generalforsamling, men at det var muligt, at
drøfte og debattere det under punktet ”eventuelt”, hvis nogle måtte ønske det.
4) Indkomne forslag:
Punktet udgik. Tages op på ekstraordinær generalforsamling jf. ovenstående (punkt 1).
5) Valg til bestyrelsen
(a) Formand (Johnny Franck genopstiller)
Johnny Franck blev valgt.
(b)Bestyrelsesmedlem nr. 1 (Martin Hjørngaard genopstiller ikke)
Martin knyttede den kommentar, at klubarbejde samtidig med bestyrelsesarbejde
var blevet for meget og at han fremover ville prioritere selve klubarbejdet.
Bestyrelsen foreslog Rikke til bestyrelsesposten. Der var ingen modkandidater.
Rikke blev valgt.
(c) Kasserer for 1 år, da Florian Pohl træder ud af bestyrelsen
Florian Pohl knyttede den kommentar, at han valgte at træde ud af bestyrelsen af
private årsager.
Der blev stillet forslag fra salen, om det kunne være aktuelt, at engagere et
eksternt firma til at tage sig af regnskabet, i stedet for at have en kasserer i
bestyrelsen.
Formand Johnny Franck svarede, at bestyrelsen ville stille forslag om 2 kasserer i
bestyrelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Ingen meldte sig til posten. Bestyrelsen meldte ud, at Torben Skovgaard ville
være fungerende kasserer indtil en anden blev valgt.
(d)Første bestyrelsessuppleant
Nuværende indehaver af posten var Eskil Wammen, som ikke længere ønskede
posten. Ingen stillede op, så posten blev for nuværende vakant.
(e) Anden bestyrelsessuppleant
Nuværende indehaver af posten var Johannes Ollerup Sall. Johannes blev
genvalgt.
Johnny Franck fortalte om bestyrelsens forventninger til nuværende og
kommende bestyrelsesmedlemmer: Det forventes, at medlemmerne deltager i
bestyrelsesmøder samt generalforsamling. Formanden laver agenda samt referat
til bestyrelsesmøderne, som medlem møder man blot op. Det forventes ikke, at
man bruger mere tid, end man selv kan og vil.
Som suppleant bruges ikke mere tid, men der kan være chance for at man
kommer i bestyrelsen i tilfælde af pludselige, vakante poster.
6) Valg til udvalg
Faste udvalg
a) Licensudvalget (/trænerudvalg)
Martin Hjørngaard
Klaus Hørlyck Frederiksen
Eskil Wammen supplerede med at fortælle om en uderafdeling af licensudvalget – eliteudvalget,
som består af Eskil,
b) Motionsudvalget
Marianne Schmidt
Jens Bjørn Poulsen
Gorm Laursen
Kai Hansen
Akademiet hører under motionsudvalget med følgende trænere/turledere: Anne Fisker, Michael
Tolstrup, Kim Mikkelsen
c) Baneudvalget
Michael Berling
Johannes Ollerup Sall
Nyt medlem: Jess Steengaard
d) Kommunikationsudvalg
Frederik Muff opfordrede alle til at melde sig. Kommunikationsudvalget står for
facebookopdateringer, Twitter m.m.
Nyt medlem: Johannes Sall.
e) Sponsorudvalg
Medlemmer bla.
Kristian Eriksen
Henrik Rosenmeyer
Martin Hjørngaard
Eskil Wammen
Gerne et par medlemmer mere i det nye år

f) Festudvalg
Michael Berling
Johannes Ollerup Sall
Udvalget opfordrede de forskellige afdelinger i klubben til at finde repræsentanter til
festudvalget.
Nyt medlem fra motionsafdelingen: Lars Henriksen.
B&U – finder en kandidat.
Johannes spørger Mille, om hun stadig vil være med i udvalget.
g) Cross udvalg
Simon Zdrenka
h) Aarhus Rundt udvalg
Ib Meiniche
Anne Fisker
Maia Mikkelsen
Johannes Ollerup Sall
Johnny Franck
Kim Mikkelsen
Torben Skovgaard
Martin Hjørngaard
Florian Pohl
Bestyrelsen opfordrede flere til at melde sig til dette udvalg, da over halvdelen af udvalget
består af bestyrelsesmedlemmer.
i) B&U udvalget
Udvalget stillede forslag om at dele sig i 2, som et hhv. rent børneudvalg og et U17 talent
udviklingsudvalg.
Talentudviklingsudvalget:
Dennis Olesen
Hans Helleshøj Buch
Michael Berling
Martin Hjørngaard
Mette Hjordkvist
Børneudvalget:
Mads Kjær (August)
Karen Woer (Lauge)
Stina Larsen (Ruben)
Simon (Mads)
Rikke Bjørn Sørensen (Astrid)
+ Trænerne
7) Valg af 2 revisorer
Nuværende indehavere af posten: Peter Holm og Per Blenker. Begge blev genvalgt.
8) Valg af revisorsuppleant
Nuværende indehaver af posten: Ib Meiniche, som blev genvalgt.
9) Valg af rytterrepræsentant
Nuværende indehaver af posten: Florian Schneider, som blev genvalgt.
10) Uddeling af præmiepenge

11) Overrækkelse af diplom til årets klubmedlem
Følgende var indstillet:
Johnny Franck – indstillet af Kristian Birkemose
Eskil Wammen – indstillet af Kasper Gade
Hans Helleshøj Buch – indstillet af Svend Helleshøj Buch
Johannes Ollerup Sall – indstillet af Michael Berling
Johannes Ollerup Sall blev kåret som årets klubmedlem.
12) Orientering om presse aktivitet
Rene Wibholt takkede af efter 3 år som klubbens pressemand og præsenterede sin afløser,
Frederik Muff.
13) Eventuelt
Bjarne Simonsen stillede spørgsmål til bestyrelsen, om man havde gjort noget for at få en
overdækket cyklebane til Aarhus? Bjarne Simonsen mente, at nogen skulle vække pressen og
politikernes interesse.
Johnny Franck svarede, at bestyrelsen og baneudvalget hele tiden arbejder for større aktivitet på
banen i form at flere løb og events for på denne måde, at skabe større fokus og interesse for
cyklebanen.
Herefter blev muligheden for en overdækket bane. Der var enighed blandt medlemmer og
bestyrelsen om, at kommunens fokus ligger et andet sted. Bestyrelsen nævnte, at de jævnligt er i
dialog med kommunen om banens vedligeholdelse og diverse aktiviteter på banen. Bestyrelsen
opfordrede medlemmerne til at engagere sig i større grad og dermed være med til at skabe større
fokus på banen – både i medier og blandt politikere. Bestyrelsen meldte klart ud, at dette arbejde
bør ligge hos medlemmerne.
Flere af de fremmødte ønskede regnskabet gennemgået. Dirigenten slog fast at regnskabet ville
blive gennemgået igen på den ekstraordinære generalforsamling mhp. godkendelse dér.
Der blev holdt en kort pause, hvor de medlemmer, som ikke ønskede regnskabet gennemgået d.d.
forlod generalforsamlingen.
Kasserer Florian Pohl gennemgik herefter regnskabet for de medlemmer, som var tilbage = ca.
halvdelen. Regnskabet er godkendt af klubbens revisorer.
Florian Pohl forklarede sammenhængen mellem regnskab, budget og bestyrelsens forslag om en
kontingentstigning. Klubbens mangler en hovedsponsor. Hvis Klubben får en ny sponsor, kan
medlemmerne ikke køre i det gamle klubtøj længere. Bestyrelsen foreslår derfor, at hæve
kontingentet i stedet for at søge en ny sponsor, da medlemmerne derved ikke skal sættes i en
større udgift pga. skift af klubtøj.
Bestyrelsens forslag beror på en langsigtet strategi omkring at køre i neutralt tøj, hvor klubbens
forskellige afdelinger kan promoveres. Det kræver en kontingent stigning, men vil spare
medlemmerne for udgiften til nyt tøj med en ny sponsor på.
Der var en længere diskussion omkring klubtøj og kontingentstigning. Nogle medlemmer mente at
en kontingentstigning ville skræmme medlemmerne væk til andre, mindre klubber. Nogle foreslog,
at man brugte den opsparede kapital til at undgå en kontingentstigning. Andre mente, at klubbens
overskud skulle bruges til investeringer – enten i effekter eller lønninger til folk, som gør en indsats
for at motivere flere til at deltage i udvalg m.m.

Der var enighed blandt flere om, at frivilligt arbejde i forbindelse med et eller flere
klubarrangementer burde være et krav til medlemmerne allerede ved indmeldelsen, som det er i
mange andre idrætsforeninger.
Bestyrelsens holdning var, at de forskellige afdelinger i klubben ville have friere hænder og større
muligheder for at finde sponsorer til diverse aktiviteter, hvis klubben ikke var bundet af en
hovedsponsor. Hvis flere medlemmer meldte sig til frivilligt arbejde i forbindelse med aktiviteter –
f.eks. løb - og udvalg, kunne vi tjene flere penge til klubben og dermed ville der være mindre
behov for en kontingentstigning.
De fleste var enige om, at et medlemskab af Cykleklubben Aarhus indeholdt større
træningsmuligheder og flere tilbud end et medlemskab af en mindre klub.
Bestyrelsen fremsætter forslaget om kontingentstigning til afstemning på den ekstraordinære
generalforsamling.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i december 2014.

30.11.14 Referent: Maia Mikkelsen

