
                                                                                                                                     
 

 

Generalforsamling Hobro Cykleklub d. 28. marts 2018 

 

1. Valg af dirigent 

Formand Henriette Korneliussen bød velkommen. 

Bestyrelsen indstillede Henning Sørensen som dirigent, han blev enstemmigt valgt. 

Henning Sørensen konstaterede at generalformsamlingen var lovligt indvarslet ved mail direkte 
til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

2. Formandens beretning 
Formanden fremlagde årsberetning for 2017. 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Godkendelse af regnskab 
Kasserer Jens Sørensen fremlagde klubbens regnskab for 2017. 
Regnskabet viste et lille overskud på kr. 7.005,10 og en egenkapital på kr. 788.334,90. 
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 
Henriette Korneliussen, Brian Egholm og Jens Sørensen var på valg. Alle 3 ønskede og modtog 
genvalg. 
Tom Tagmose Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen som erstatning for Tina Nielsen, der udtrådte 
tidligere i 2017. 

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Jens Bech Andersen blev genvalgt som suppleant.  

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Anders Davidsen Kristensen blev genvalgt som revisor, Vagn Andreassen blev valgt som 
revisorsuppleant. 

 

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

 

10. Eventuelt 
- Da vi fra 2019 skal have nyt klubtøj grundet ændring i sponsorer blev det diskuteret om 

nuværende restlager af tøj skal sælges til ½ pris. Bestyrelsen træffer afgørelse om pris på tøj 
ved førstkommende bestyrelsesmøde. 
 

- Henning Sørensen fortalte om status på projekt ”Alt på hjul”. Prospektet er færdiglavet og 
afventer nu tilbagemelding fra Lokale- og Anlægsfonden med henblik på det videre forløb. 

 
 

- Klubben ansøger Sparekassen Hobro Fonden om midler til indkøb af 100 meter afspærring + 
trailer til transport heraf, til brug ved vores årlige cykelløb og andre arrangementer. Jens 
Sørensen står for ansøgningen. 
 

- Hobro Cykleklub skal i 2018 stå for depot, samt dele af ruteafviklingen i forbindelse med DGI 
Hærvejsløbet fra Aalborg til Viborg. Der søges frivillige hjælpere, blandt andet via opslag på 
klubbens Facebook side. 

 
 

 

Jens Sørensen 

Referent 

 


