
                                                                                                                                     
 

 

Generalforsamling Hobro Cykleklub d. 27. maj 2021 

 

Formanden bød velkommen og takkede de fremmødte. 

 

1. Valg af dirigent 

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 2020. 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Godkendelse af regnskab 
Kasserer Jens Sørensen fremlagde klubbens regnskab for 2019. 
Regnskabet viste et mindre underskud på kr. 4.853,86 og en egenkapital på kr. 828.022,03. 
Resultatet var forventet på baggrund mindre aktivitet som følge af Covid-19. 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 
Det var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamling. Det var indkommet forslag 
fra Michael Green Andersen, men disse skal behandles af bestyrelsen. 

 

 

 



5. Fastsættelse af kontingent 
Kontingent på kr. 360,- for aktive medlemmer og kr. 150,- for passive medlemmer fastholdes. 
Der var snak om evt. hævet differentieret kontingent det første år, mod udlevering af trøje mv. 
Blev bestemt at bestyrelsen ser på mulige løsninger vedr. tøj startpakke mv. 

 

6. Valg til bestyrelsen 
Susanne Zinck og Tom Tagmose Nielsen var på valg. De modtog begge genvalg. Michael Green 
Andersen blev nyvalgt til bestyrelsen, som erstatning for Brian Egholm der udtrådte tidligere på 
året. 
 

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

 

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

 

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

 

10. Eventuelt 
Henning Sørensen orienterede om status på Alt På Hjul projektet ved Rosendal Idrætsforum. Der 
arbejdes ihærdigt på at få den sidste finansiering på plads. Der mangler pt. 5-6 millioner af det 
samlede budget på ca. 25 millioner kr. Det forventes at få endelig afklaring på finansiering i 
løbet af 2021.  
 
Der blev forespurgt om ryttere måtte deltage i både landevej og MTB træning. Det blev slået fast 
at medlemmer må deltage i træning på alle hold, uanset om de i første omgang har 
deltaget/indmeldt sig som landevejs eller MTB rytter. 

 

 

Jens Sørensen 

Referent 


