
Generalforsamling i ACK 91 mandag den 7. november 2016 

 

01  Bjarne valgt som dirigent. 

02  Erik valgt. 

03 Formandens beretning:  

 Så er vi kommet til at beretning. Det er jeg meget spænd på, hvordan jeg får klaret. 

 

ACK er en cykelklub hvor der er mange der kommer for at cykle. Hvis der bliver lavet noget ud over træning er der 

ikke den store tilslutning. Det er jo okay. alligevel sker der meget i klubben. 

 

Først vil jeg sige Tak til alle der giver et nap med når klubben skal have lave et eller andet. Hjælpe og bage kage lave 

kaffe til Cykelløb, reparation  af Cykelskuret stå i pølsevogn eller tager med til Harzen eller weekendtur for give 

service. Det er super dejligt at der er nogle der vil. Og jeg håber også alle har nogle sjove timer sammen. 

 

Der er også en Tak til vores sponsere, at de vil sponsorere at vi kører rundt i så flot tøj.  i år kommer der nye  sponsere 

til. 

 

I ACK starter Året med at Bestyrelsen holder julefrokost. Det kan vi godt finde ud af, det var sjovt. 

 

I februar har vi været i Åse og Jørgens sommerhus. Hvor vi cyklede nogle gode ture, og spiste noget rigtig god mad. Vi 

var heldige med vejret, regnvejr lige så snart vi stod af cyklerne. Jeg var i tvivl om sådan en flok cykelfolk ville i 

svømmepølen, men den blev brugt både inden og efter cykelturen. 

 

vi har holdt Sponsoraften i februar med wienersnitzel og rødvin og snak.  

Og 3. April opstart med  28 cyklister. Efter cykelturen Aspargessuppe i cykelskuret. 

 

Vi har holdt Dania syd cup MTBløb 90 deltager.  Der var god hjælp til kaffe brygning kagebagning stå post  og cykel 

reparation Fra ACK var der 5 deltager. Det er frisk de stiller op. God aften 

 

Turen til Harzen var med 9 racere i Braunlage og 16 MTB i Clausdahl Zellerfelt. Vi havde sommervejr, god hård tur 

 

I cykelskuret har vi Lavet gavlen, malet klubhuset indvendig, malet vinduer og bestilt to nye. Stort arbejde men det 

pynter. 

 

Vi har deltaget i Brundtlandløbet med 11 deltager og Haderslev Næs løbet 10 deltager 

Det er ikke mange men vi får vist den lyserøde trøje 

Vi har været ude og cykle til fordel for Tour de Broen. Der kom 147 cyklister og 20 fra ACK. Det super opbakning  

 

ACK 25 års Jubilæum blev holdt i godt vejr i Cykelskuret. Der kom 60 medlemmer både gamle og nye. Ringriddder 

spisning og meget snak En fin dag 

 

Tour de France ugen. I år kom Løgumkloster med  til Tour de France ugen. De fik søndagen og der kom rigtig mange 

ACK'er.  

 

Til Madpakketur, slog vi racer og MTB sammen og kørte racer (Peter på MTB) Vi kørte ud i regn og hjem i regn. Men 

Vi havde lidt godt vejr under vejs. Men det var en våd tur. Marga kom med sandwich til os, Mette og Carla havde bagt 

kage. Det er jo luksus.  

 

Aldrig har der været så mange til Gadeløb 98 ryttere. Der kom godt nok nogle store byger. Men det holdt ikke folk væk 

i år. Vi havde fået god reklame. Bjarke havde været igang over Facebook. Der kom cykelryttere helt fra Herning. vi 

solgte så mange ringriddere. både dem vi havde bestilt, de ekstra vi havde i klubhuset fryser og dem brandværnet havde 

i deres fryser. Hvis der kommer flere næste år bliver det vildt. 



 

Til Ravneløbet smusregnede det derfor kom der kun 78 rytter. En god dag alligevel. T Marga kom med alle Sørens 

pokaler. De hører hjemme i cykelskuret.  Så de har fået en plads på hylden. 

 

Vi har været på Camping tur til Fåborg. Det var en rigtig hyggelig weekend. Og Arne Hansen var sej. Han cyklede til 

Fåborg fredag morgen og hjem igen søndag morgen. Han cyklede også med Ellen, Bent og Kjeld fredag eftermiddag på 

MTB og hele lørdag med flokken.  

  

1. Oktober var der Klubfest. Regnen ville ikke stoppe Lørdag middag.  Så vi var 7 der spillede krolf i regnvejr og 

2 der cyklede. Bagefter spiste vi æblekage hos Kjeld. Til festen var vi 28, en god fest, med god mad fra kroen. 

 

 

 

  

 Beretningen godkendt. 

04 Regnskabsaflæggelse  

  Keld gennemgik regnskabet, der mundede ud i et overskud på 4218 mod 

  et mindre underskud sidste år. Indtægter og udgifter er stort set på  

  samme niveau som året før. 

05 Fastsættelse af kontingent 

  Bestyrelsen foreslår uændret 400/150 

06 Indkomne forslag 

  Der er ingen forslag 

07 Valg: Kasserer 

  Keld genvalgt   

08 Valg: Bent M. Andersen 

  Bent genvalgt 

  Johnny Brylle 

  Johnny genvalgt 

09 Valg af suppleanter: 

  Flemming Kjær og Hans Lund valgt 

10 Valg af revisor og revisor suppleant 

  Kirsten genvalgt 

  Ove Petersen genvalgt 



11 Eventuelt: 

  Bestyrelsen vil gerne oprette et Harzenudvalg. Merete, Flemming, Kent, 

  Linda og Peter. 

  Forslag om at vi nedlægger tøjlageret og kun sælger bestilt tøj. Der står 

  for mange penge i tøj. 

  Kaptajnslister - stramme op/folk bytter selv/osse efter sommerferien. 

  Ligestilling mellem løbsbetaling for racer og MTB. 

  Coast to coast: Tilmelding denne uge. Skal tages hensyn til ved træning. 

  MTB - vintertræning i Haderslev fra Nørreskovgård klokken 9  

  søndage. Åbent for alle. 

  Spinning starter onsdag fra 19 - 20 i hallen. 

   


