
Generalforsamling i ACK ´91 den 5. november 2012 

 

 

01 Valg af dirigent 

Kirsten Nielsen blev valgt 

02 Valg af protokolfører 

Erik blev valgt 

03 Formandens beretning 

Opstart for både seniorer og juniorer. MTB løb i Stensbæk med 152 deltagere. 

Erhvervsmesse i hallen. Motorvejs løb i Sønderborg. Stjernetouri Brobyværk på 

Fyn. træningstur i Århus. Brundtland løb i Toftlund. Harzen tur. Holdkørsel i 

Arrild. Kommuneløb. Tour de France uge. Tur til Paris med Toftlund. 8 mand på 

La Mamotte. Gadeløb. Ravneløb. Ho tur. Holdkørsel i Arrild. Arbejdsdag i 

september. Ny opvaskemaskine – Ove kører første start. Klubfest og mesterskab. 

Alpetramp som afslutning.  

Medlem af DGI sidste år. De arrangerer bl.a. MTB løb. De vil arrangere en 

landevejsserie. Landsstævne i Esbjerg 2013 – fælles træning – evt. deltage i 

stævnet. 

Vi mangler tit hjælpere til de arrangementer vi hjælper ved/deltager i. Kan vi 

oprette udvalg som står for de forskellige ting. Får vi ingen hjælpere kan det blive 

nødvendigt at sløjfe arrangementerne og derved miste mange penge. 

Beretningen godkendt. 

 

04 Regnskabsaflæggelse 

Ellen gennemgik regnskabet meget grundigt, og det blev godkendt. 

 

05 Fastsættelse af kontingent 

400 på aktive, 150 på passive, 150 på juniores – uændret. 

 

06 Indkomne forslag 

Ingen. 

07 Valg af formand - ulige år 

Ingen 



Valg af kasserer – lige år 

Keld Jacobsen valgt. 

 

08 Valg af bestyrelse (Bent og Linda) 

Begge genvalgt. 

 

09 Valg af suppleant 

Johny Andersen og Jørgen Thomsen 

 

10 Valg af revisor og revisorsuppleant 

Kirsten valgt, Ove valgt. 

 

11 Eventuelt 

Der stilles forslag om at vi får ændret vedtægterne så vi har to revisorer. 

Officiel åbning af den nye MTB spor i Stensbæk 11/11/12. 

Snak om skiltning – igen. 

Allan hjælper med tøj salg for at aflaste kassereren. 

Lave opslag om hvilke løb vi deltager – fælles kørsel – hvem vil med? 

Mere åbenhed omkring løb i udlandet. Afholde en klubaften omkring specielt løb i 

udlandet. 

Gerne reklame for pigeholdet. De kan få en plads på hjemmesiden. 

Tænk på at blive efter løbet i Toftlund – vi vil jo gerne have at de bliver her. Så 

kunne klubben evt. give en øl / pølse der.  

Der laves lydanlæg af det gamle fra hallen og fra kroen. Svegge styrer det.  

Henning Madsen bliver ny sponsor i klubben. 

Ellen fik overrakt blomster for sit fine arbejde og en klapsalve. 

 

 

 

 

 

 


