
                                                                                                                                     
 

 

Generalforsamling Hobro Cykleklub d. 28. marts 2019 

 

1. Valg af dirigent 

Formand Henriette Korneliussen bød velkommen. 

Bestyrelsen indstillede Jens Pedersen som dirigent, han blev enstemmigt valgt. 

Jens Pedersen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved mail direkte til 
medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

2. Formandens beretning 
Formanden fremlagde årsberetning for 2018. 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Godkendelse af regnskab 
Kasserer Jens Sørensen fremlagde klubbens regnskab for 2018. 
Regnskabet viste et lille underskud på kr. 2.579,25 og en egenkapital på kr. 785.755,65. 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 
Det var ikke indkommet forslag. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 
Kontingent på kr. 360,- for aktive medlemmer og kr. 150,- for passive medlemmer fastholdes. 

 

 

 



6. Valg til bestyrelsen 
Tom Tagmose Nielsen, Thomas Wetter og Susanne Zinck var på valg. Alle 3 ønskede og modtog 
genvalg. 
 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Jens Bech Andersen ønskede ikke genvalg. 
Peder Kristian Morsing blev valgt som suppleant.  

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Anders Davidsen Kristensen blev genvalgt som revisor. 

 

9. Valg af rytterrepræsentant og suppleant 
Søren Andersen blev valgt som rytterrepræsentant og Andreas Sørensen som suppleant. 

 

10. Eventuelt 
Bestyrelsen har tidligere modtaget forslag om oprettelse af MTB udvalg/afdeling under Hobro 
Cykleklub. Dette er bestyrelsen meget interesseret i, men det kræver der er MTB ryttere villige til 
at deltage i arbejdet. 
 
Der var på generalforsamlingen fremmøde fra MTB rytterne og Peder Kristian Morsing fortalte 
om hvilke ønsker det var man havde. 
 
Det blev besluttet at nedsætte et MTB udvalg, i første omgang bestående af Peder Kristian 
Morsing og Peter Husum, udvalget suppleres senere med 1-2 personer yderligere. 
 
Udvalget kommer med forslag til hvad Hobro Cykleklub kan tilbyde MTB rytterne, i forhold til 
træning og diverse arrangementer. Som eksempel blev der talt om evt. MTB by løb i forbindelse 
med Ambu Festen. 
 
 
 
 

 

Jens Sørensen 

Referent 

 


