
ØCK Generalforsamling d.7/3-2022

44 fremmødte

Agenda

Mødet startede med spisning.

1. Formanden bød velkommen

2. Valg af dirigent

Jim  modtog valg som dirigent

3.Valg af referent

Preben modtog valg som referent.

4. Jim konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

5. Formanden aflagde sin beretning

Vedhæftes.

Beretningen blev godkendt.

6. Godkendelse af klubbens  2021 regnskab

Regnskab vedhæftes.

Kasseren fremlagde regnskab

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

7. Fremlæggelse af budget.

Budget vedhæftes

Kassereren fremlagde budgettet for det næste år.

8.  Kontingent fastholdes det næste år, enstemmigt godkendt

9. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

10. Valg af medlemmer til udvalg

a. O-holdet står for julemik

b. Hallandsåsen d.24/4

Keld Svendsen, Jan Markussen, Martin, Preben

c. Enkeltstart d.28/8

Der blev diskuteret hvordan vi kan få opbakning til arrangementet.

Det skal varmes ordentligt op.

Jim står for det sammen med Dan fra Furesø.

d. Store klubtur 18-19/6

Valgfrit om man kører 1 eller 2 dage.

Der er stemning for arrangementet.

Kim og Preben står for arrangering



11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Preben, Malene og Kim genvalg til bestyrelsen.

Ingen andre ønskede at stille op.

Keld og Claus genvalgt som suppleanter

Ingen andre ønskede at stille op.

12. Valg af revisorer og suppleant

Jim og Klaus G. genvalgt som revisorer

Ingen andre ønskede at stille op.

13. Eventuelt

Klubtur 2022 til Toscana vil Kim undersøge

Klubtur til Marmotte-bjergene vil Preben undersøge

Der er morgenmad ved sæsonstart 3/4 og klubaftenerne starter d.4/4 med Axels Tour-foredrag.

Formanden takkede Jim og forsamlingen for fremmøde og god ro og orden.

Preben

Referent



Formandens beretning 2021:

Året 2021 har igen været et år præget af Covid. Vi blev sluppet fri til at træne på landevejen i
foråret, men var dog stadig underlagt restriktioner om ikke at mødes indendørs. Vi har en god
og robust klub, vi er drevet af frivillighed og kammeratskab og er ikke afhængig af indtægter
fra arrangementer som mange andre idrætsklubber. Og derfor kan jeg igen i år konstatere at
vi har en god og velfungerende forening. Derfor har vi også aktivt valgt ikke at søge om
kommunens  støttepuljer. Corona har ikke betydet det store tab for os.

Så tak til alle jer medlemmer for jeres kammeratskab, jeres hjælpsomhed og jeres
samfundssind. Og ligesom sidste år vil jeg godt bringe en stor tak til vores kaptajner der har
holdt hjulene i gang på landevejen.

Sommeren så lys og lovende ud for klubben og vi kunne gennemføre de planlagte
arrangementer. Vi fik dog aldrig rigtig gang i klubaftenerne - selvom O-holdet ofte var til stede
med en håndfuld cykel kolleger, så var der alt i alt kun begrænset tilslutning. Det var som om
2020’s restriktioner stadig sad i os - måske var vi stadig urolige for om man kunne risikere at
blive smittet når man var samlet indendørs. Og så hen imod jul blev vi udelukket igen og vi
måtte aflyse julemik. Men  omkring 1 april lukker vi endelig op igen til en ny sæson.

Vi har introduceret en ny (gammel) tøjleverandør i forbindelse med at vores treårige
sponsorkontrakter skulle fornyes. Vi er gået tilbage til XTREME som vi tidligere har benyttet.
Første levering af tøj, kom først lige efter sommerferien 21. Grundet leveringsproblemer som
følge af Covid og derfor ikke vi har kunnet køre i klub-tøjet i den fulde 21 sæson. Derfor har
bestyrelsen valgt at give sponsorerne ‘rabat’ så de har fået 2021 uden beregning kun skal
betale sponsoratet for 2022. Det kan vi gøre uden at det belaster klubbens regnskab
væsentligt, da vi netop i 2020 og 2021 kun har haft begrænsede udgifter til aktiviteter.

Vi har igennem de sidste år afholdt et Linie mesterskab imod Furesø. Igen i år var det
tilrettelagt af Jim der sammen med Dan fra Furesø lægger et stort arbejde i at få bookning af
startbanen, tidtagning og forplejning til at ‘spille’ på dagen. Tak til jer for det store
planlægningsarbejde. I år var så Jim desværre forhindret i selv at deltage på dagen og
adspurgte derfor bredt i klubben om der var en frivillig (eller flere) der kunne hjælpe Dan med
afviklingen på Flyvestationen. Her var så ingen respons i klubben. Det er smadder ærgerligt
at ingen kan byde ind med at hjælpe med afviklingen og det får mig til at ønske en diskussion
om klubben ønsker den slags aktiviteter drevet af frivillighed - den tager vi senere under valg
til udvalg.

Vores egen enkeltstart i Oktober blev ikke til noget da forårets Frankrigs-tur var flyttet til sidst
i september og de to aktiviteter ville have kolliderede i den samme weekend.



Vi introducerede i 2021 et nyt ledelsesværktøj for at kunne holde kontakt fra klubben til
medlemmerne. Appen ‘Min Forening’ er set fra bestyrelsens synsvinkel en success. Her kan
klubben skrive til medlemmerne, oprette aktiviteter med tilmelding og kaptajnerne kan skrive
til egne hold eller medlemmerne kan skrive til hinanden. Hjemmesiden er stadig vores
officielle reklamesøjle ud-til, men er nu sekundær i kommunikationen til medlemmerne.

Vi benytter stadig Systemet Conventus til medlemsregistrering og til at udsende nyhedsbreve
på eMail. Og fra Conventus indberetter vi også årligt vores medlemstal til Centralt
foreningsregister. Vi var ved årsskiftet  i alt 141 medlemmer i Ølstykke Cykleklub.

Og med det vil jeg godt runde af med at sige tak til jer, medlemmer - uden jer ville det ikke
være lige så sjovt at være formand. Oh er stor tak til Kaptajnerne for endnu et godt år. Og så
ikke mindst tak til min bestyrelse - tak for jeres overbærenhed.

Formanden
Ølstykke 7.marts 2022


