
                                                                                                                                     
 

 

Generalforsamling Hobro Cykleklub d. 15. juni 2020 

 

Formanden bød velkommen og takkede de fremmødte. 

 

1. Valg af dirigent 

Formand Henriette Korneliussen bød velkommen. 

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

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

 

2. Formandens beretning 
Formanden fremlagde årsberetning for 2019. 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Godkendelse af regnskab 
Kasserer Jens Sørensen fremlagde klubbens regnskab for 2019. 
Regnskabet viste et overskud på kr. 47.120,24 og en egenkapital på kr. 832.875,89. 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 
Peder Morsing havde fremsat forslag om oprettelse af MTB udvalg. Forslaget blev fremsat og 
vedtaget ved generalforsamling i 2019, men er ikke blevet ordentlig implementeret. Det blev 
vedtaget at oprette et udvalg bestående af 1 formand og 1 medlem, hvor formanden får en 
plads i bestyrelsen for Hobro Cykleklub 1938. Valg af formand og medlem af MTB udvalg blev 
henlagt til afstemning efter punkt 9.  

 



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

 

6. Valg til bestyrelsen 
Henriette Korneliussen, Thomas Wetter og Jens Sørensen var på valg. Alle 3 ønskede og modtog 
genvalg. 
 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Kasper Hansen blev valgt som suppleant  

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Anders Davidsen Kristensen blev genvalgt som revisor, Søren Andersen valgt som revisor 
suppleant. 

 

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

 

       9a. Valg til MTB udvalg 

 Peder Morsing blev valgt som formand for MTB udvalg og indtræder i bestyrelsen. Michael                    
Green Andersen blev valgt som medlem. 

 

10. Eventuelt 
Henning Sørensen orienterede om status på Alt På Hjul projektet ved Rosendal Idrætsforum. Der 
er inden for det sidste år sket store fremskridt, hvor Lokale og Anlægs Fonden har godkendt 
projektet og bevilliget 1/3 af anlægsudgifterne. Der er arbejdes pt. på midler svarende til 1/3 fra 
en anden landsdækkende fond, hvorefter de sidste penge skal skaffes i lokalområdet. Projektets 
styregruppe har et begrundet håb om at finansieringen vil være på plads i løbet af 2020, og 
anlægsarbejdet kan påbegyndes i starten af 2021. 
 
KKN Ejendomme, som ejer klubbens lokaler, er gået konkurs. Der er endnu ingen afklaring på 
hvilke konsekvenser det evt. kan få vores lejemål. 
 
Der blev spurgt til status på tøjbestilling, Tom Tagmose orienterede om, at det ønskede tøj var 
bestilt og afsendt fra producenten.  

 

 

Jens Sørensen 

Referent 


