Referat af generalforsamling i Struer Cykelklub d. 13/3 2019
Afholdt i klubhuset
Ca. 25 fremmødte.
1. Som dirigent valgtes Claus Abildtrup
Som referent valgtes Michael Sand
2. Bestyrelsens beretning ved formand Annette Mark.
(Annette kunne ikke være tilstede, så beretning læst af Mads Lund)
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget ved kasser Vagn
Kalhøj. Regnskab og budget godkendt af generalforsamlingen.
4. Kontingent for den kommende sæson fastsat til kr. 400,5. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
6. Kurt Bjerregård udtræder af bestyrelsen.
Anders Lyngså udtræder af bestyrelsen.
Karsten Pedersen opstiller til bestyrelsen og blev valgt ind.
Morten Hermann opstiller til bestyrelsen og blev valgt ind.
Vagn Kalhøj er på valg og genopstiller. Genvalgt.
Bestyrelsen er:
Annette Mark
Dennis Mark
Vagn Kalhøj
Mads Lund
Michael Sand
Karsten Pedersen
Morten Hermann
7. Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Claus Abildtrup og Ole Mortensen.
8. Som revisor var der genvalg til Martin Jensen og Helle Svindborg.
Revisorsuppleant blev Kurt Bjerregård.
9. Eventuelt:
Kurt Bjerregård og Anders Lyngså blev takket for deres store engagement
i bestyrelsen.
Jens Maden overrakte Vagn Kalhøj en check på kr. 5.000, - til brug i
klubbens ungdomsafdeling. En stor gestus fra et medlem, som vi på vegne
af ungdomsafdelingen og bestyrelse siger tusinde tak for.

Der blev spurgt til evt. tiltag på racersiden i forhold til muligheder for at
køre efter en mere struktureret træningsplan. Sådanne tiltag kræver at
der er kræfter der vil arbejde med det og at der er bred interesse for at
deltage på et sådant niveau. Vi er en motionsklub og det er vigtigt at vi
dækker bredden af ryttere. Man er altid velkommen til at kontakte
racerudvalget for ideer og dialog om træning.
Der blev spurgt til hvorfor der kun køres fast racertræning om tirsdagen.
Det har i perioder vist sig svært at samle nok til at fastholde et hold i
weekenden. En ide om at bruge vores Facebook gruppe til at skrive hvis
man kører ture i weekenden og gerne vil have selskab, blev nævnt som en
ide. Det bruges blandt MTB’er og er en helt ”legalt” kommunikationsform
medlemmerne i blandt til at aftale træning. Officielle udmeldinger
kommer på mail/hjemmeside.
Bestyrelsen kigger snarest på tiltag og møde med de respektive i
racerudvalget.
Vagn beretter om træningsplan for formiddagsholdet for 2019.
Der blev ytret ønsker/visioner for evt. 3 – 4 tiltag, ture, events for racer i
løbet af året. Vigtigt at medlemmer melder ind med ideer til racerudvalg
og evt. være klar til selv at gøre en indsats i forbindelse med den enkelte
tur, event, etc.
Mogens annoncerede en MTB-tur til Stråsø i løbet af foråret med lokal
vejviser, der kommer en melding ud i løbet af foråret. Racer er også
velkommen, måske noget på f.eks. gravelbike…?
Status på medlemstallet, en anelse faldende, men der er fokus på det fra
bestyrelsen
Spørgsmål til evt. samarbejde med BikePoint. Bestyrelsen har tidligere
snakket med BikePoint, men et decideret samarbejde er ikke aftalt. Vi
deler fælles passion og vil bruge hinanden når arrangementer byder sig.
Nyhedsbrev blev rost, et tiltag der sættes stor pris på. Ros til Mads Lund
for godt arbejde.
Der blev spurgt til Bjerggrandprix, der forsøges at samle kræfter til at
løfte opgaven. Efter generalforsamlingen samarbejdes med racerudvalg
om at ligge en plan. Der er ingen dato fastsat pt.
Forslag om evt. at holde generalforsamlingen tidligere på året. Det er
muligt jf. Vedtægter at fremrykke ca. 1 måned til evt. midt februar.
Bestyrelsen vurderer på det til 2020 generalforsamlingen.

Årets hjælperytter 2018 (gives til en der gør en forskel under træning),
blev Ole Sørensen.
Ole hjælper altid til ved afvikling af cykelturene. Har altid overskud og
sidder oftest sidst i gruppen for at se om alle er med og hjælper dem der
har problemer.
Tager også gerne kaptajn rollen når det er nødvendigt. Desuden er han
altid med som hjælper når MTB har brug for det ved afholdelse af løb.
Årets SCK’er (en pokal der gives til en der gør en generel forskel for
klubben), blev Mogens Østergaard.
Mogens er aktiv som ungdomstræner, både hjælper og deltager i vores
forskellige løb, arrangementer og klubaftner, tit at finde blandt
sporbyggerne i skoven og på MTB-banen, på vores arbejdsdage. Selv aktiv
på cyklen og viser ofte klubtrøjen frem til forskellige løb, ligger pt. nr. 6
samlet i H40 klassen i Vestjysk MTB Cup. Er god til at komme med input.
Mogens har generelt et stort engagement i klubben, som vi sætter rigtig
meget pris på.

