Generalforsamling Hobro Cykleklub d. 14. marts 2022
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 2021.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Godkendelse af regnskab
Kasserer Jens Sørensen fremlagde klubbens regnskab for 2021.
Regnskabet viste et fint overskud på kr. 44.864,55 på trods af fortsatte Covid-19 udfordringer
med deraf færre aktiviteter.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Behandling af indkomne forslag
Det var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamling.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent på kr. 350,- for aktive medlemmer og kr. 150,- for passive medlemmer fastholdes.

6. Valg til bestyrelsen
Henriette Korneliussen, Thomas Wetter og Jens Sørensen var på valg. Henriette og Thomas blev
genvalgt for 2 år, mens Jens blev genvalgt for 1 år.
I løbet af 2021 er Peder Kristian Morsing og Michael Green Andersen udtrådt af bestyrelsen,
hvorfor der var nyvalg til Michael Koch Mikkelsen og Nicolai Zinck. Begge blev valgt for 2 år.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Marco Q Hedegaard blev valgt til suppleant.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Anders Davidsen Kristensen blev genvalgt som revisor.
Søren Andersen blev valgt 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.
Finansieringen er nu på plads og projektet er sendt i udbud hos 3 arkitektfirmaer, der skal afgive
tilbud om totalrådgivning. Efter valg af rådgiver vil indhentning af tilbud, ansøgning af
byggetilladelse mv. blive iværksat. Selve byggeriet og etablering af området forventes igangsat
ultimo 2022 eller primo 2023.
På grund ændringer i sponsorer mv. skal HCK38 have udskiftet klubtøj. Der blev nedsat et udvalg
til undersøgelse af markedet. Der skal blandt andet fokuseres på muligheden for leverance i
forskellig kvalitet (og dermed også forskellig pris), da der er stor forskel på behovet alt efter om
man cykler mange timer om ugen eller er nystartet børnerytter. Der skal være et ”billig”
alternativ til nystartede (særligt børn/unge).
Der blev fremsat forslag om træningslejr under varme himmelstrøg i starten af 2023, bestyrelsen
undersøger mulighederne.

Jens Sørensen
Referent

