
Generalforsamling i ACK den 4. november 2013     

 

 
01 Valg af dirigent 

Bjarne valgt        

02 Valg af protokolfører 

Erik valgt 

03 Formandens beretning 

Om de nye træningstider /former 

Vi er nu på Facebook 

MTB aflyst sidste år men gennemførtes senere 

Ny kontingentbetaling (IT) 

Sæsonstart den 23. marts 

Mange længere ture – fortræning til Hærvejsløbet. 

Landevejsserien stor succes med mange fine placeringer 

26 deltagere i Hærvejsløbet 

Succes med Harzenturen 

Tour de France stadig stort tilløbsstykke 

Gadeløb styres af Bent Frikke – stabilt deltageranlæg 

Ca. 100 deltagere til Ravneløbet 

Endnu en god klubfest ved Brian og Jørgen 

MTB løb blev gennemført den 2. november efter at ruten var blevet klargjort efter 

orkanen 

Vi er begyndt at bruge Lapio tidtagning – Bent A gennemgår, hvad det kan bruges 

til 



Årets ACK blev Kenn Heinesen 

Formandens beretning taget til efterretning                

04 Regnskabsaflæggelse 

Tvunget bankskifte grundet tønder Banks krak skete uden bøvl. Sydbank er nu 

vores bankforbindelse. 

Årets resultat før afskrivninger: 24.731 – efter er det på 17.362. Bilag kan 

rekvireres ved kasserer Kjeld Jacobsen.  

Regnskabet blev godkendt uden indvendinger. 

05 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen forslår uændret. 400 for aktive,  250 for junior og 150 for passive 

06 Indkomne forslag 

Der er ingen forslag 

07 Valg af formand 

Lars genvalgt 

08 Valg af bestyrelse Erik H / genvalgt 

Jørgen S / Johny Andersen 

Allan Bossen / genvalgt 

09 Valg af suppleant 

Jørgen Thomsen og Johnny Andersen. Hans Lund og Jette Schmidt 

10 Valg af revisor og revisorsuppleant 

Kirsten genvalgt. Ove Petersen genvalgt 

11 Eventuelt 

Lars fremviste de nye skilte. 



Niels: Tirsdags – og torsdagstræning contra det gamle med kun onsdag. Debatten 

gik pro et contra. Bestyrelsen tager det op, og lægger en ”stemmeseddel” på 

hjemmesiden. 

Skal vi mødes i Gestrup. 

Forslag om ½ pris til nye medlemmer det første år – evt. gratis det sidste halvår, 

hvis man først starter til sommerferien. 

Tøseholdet vil gerne cykle tirsdag klokken 17:00. 

Ros fra Kjeld til de frivillige der bager kage og lignende. 

Forslag om ”ambassadører” til nystartede medlemmer. 

Vintertræning på MTB: tages gerne op igen – mobilnummer afleveres ved Bent A 

Farvel og tak til Jørgen Severin - blomster 

 

 

 


