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... ...
Dagsorden
1. Valg af dirigent

Anders Ørgaard blev valgt til dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen behandlede beretning og regnskab for såvel 2019 som 2020. På baggrund af situationen med forsamlingsbegrænsning i 2020, fandt dirigenten, at dette var lovligt. Der var ingen bemærkninger hertil.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formanden aflagde beretning. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
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3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kassereren gennemgik regnskab pr. 1/10 2019-30/9 2020. Regnskabet blev
godkendt af generalforsamlingen.

Kassereren gennemgik regnskabet for 1/10 2020-30/9 2021. Regnskabet blev
godkendt af generalforsamlingen.

4. Fastlæggelse af kontingent
Det årlige kontingent blev fastsat til 300 kr. for solomedlemmer, 450 kr. for par,
og 150 kr. for børn.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Kassereren gennemgik budgettet for 1/10 2021-30/9 2021. Der budgetteres
med et driftsmæssigt underskud på 52.610 kr. Dette er begrundet i, at klubbens egenkapital giver basis for en jubilæumsfest samt øgede udgifter til fællesarrangementer samt tilskud til medlemmernes køb af cykeltøj, hvilket er en
ny post.
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen bestemte at afsættes yderligere 10.000 kr. til fællesarangementer, som eksempelvis til en foredragsaften eller lignende, hvori sponsorerne eventuelt kunne deltage. En mulighed kunne også være en tur til Vejle for
at se Tour de France.

6. Tøjleverandør. Skal vi skifte?
Det blev drøftet at undersøge et alternativ til Trimtex, hvis kontrakt løber ud til
årsskiftet, og gå tilbage til Bergamo eller eventuelt til et helt tredje tøjmærke.
Bestyrelsen nedsætter et underudvalg for at arbejde videre med spørgsmålet.
7. Startsted for holdture
Spørgsmålet er, om holdturene skal starte ved Torvehallerne eller ved Ry Hallerne. Det blev besluttet at starte ved Ry Hallerne.
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8. Tilskudsregler for medlemmers deltagelse i løb – inden- som udendørs
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at klubben betaler ½ af deltagelsen gebyret max 200 kr. for deltagelse i løb.

9. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.
10. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Vivika Koppitz og Jesper Skou Rasmussen udtræder.
Lene Johansen og Jens Rishøj Skov indtræder i bestyrelsen
Bestyrelsen er herefter:
Lis Jette Andersen
Flemming Hundebøll
Jens Rishøj Skov
Lene Johansen
Stig Søndergaard

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Som suppleant blev valgt Charlotte Rishøj Skov og Marianne Skov.
12. Valg revisor og revisorsuppleant
Bent Birk Kristensen og Jens Therkeldsen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
13. Eventuelt
Hjemmesiden er lidt stillestående. Bør den tages ned? Noget af hjemmesiden,
navnlig indmeldelsesfunktionen, fungerer. Der var enighed om at fortsætte med
hjemmesiden og eventuelt få den opdateret.
Bestyrelsen vil kigge på vedtægterne for en eventuel opdatering af disse.
Der var forslag om at få nogle filmstuderende til at producere en biografreklame samt eventuelt reklame i Kvickly.
Der blev spurgt til arrangement i forbindelse med Tour de France.
Der blev spurgt til gaver til bestyrelsen. Det kunne det måske være incitament
til at være med i bestyrelsen.
Der blev efterlyst ildsjæle – ikke kun Tordenskjolds soldater – til at arrangere.
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