
Generalforsamling i ACK den 3. november 2014 

 
00 Fremmøde: 

 

 Der var mødt 35 . 

 

 

01 Valg af dirigent: 

 Kirsten Nielsen 

02 Valg af protokolfører: 

 Erik 

03 Formandens beretning: 

 Der vedlægges bilag efter renskrivning - indhold omkring træningsopbakning, 

 Harzen, MTB, Kommuneløb, Hærvejsløb, Gadeløb, Ravneløb, Sydcup i MTB, tur til 

 Slettestrand, klubfest i oktober, udlandsture, Oliver Boel. 

 Formandens beretning godkendt.  

 Et enkelt indlæg omkring træningsstart fra Gestrup - relevans eller ikke. 

 

Formandsberetning 

Det var med stor glæde at jeg så frem til sæsonen 2014. Vi havde haft en afstemning om vi skulle 

træne 2 gange onsdag/søndag eller 3 gange tirsdag/torsdag/søndag om ugen 

Afstemningen viste klart at der var flertal til onsdag/søndag som det altid har været. 

34 stemte for 3 dage og 43 for 2 dage. 

Hold da op tænkte jeg. Det bliver stort. Der var 77 der stemte for søndag 

Hvad gør vi så med klubhuset , udvider eller bygger 1 sal på. 
 

    
 

Sæson start 2014 mødte der 35 ryttere op trods MEGET tæt tåge.Vi snakkede meget om vi skulle 

droppe cykelturen, men det klarede en lille smule op så vi cyklede en tur på 30 km. derefter var der 

suppe i klubhuset 
 
 

3-5  Ack var flot repræsenteret ved dagens Vorespuls mtb løb i Taps 

Det samlede resultat for hele serien 



Herre u30=Rasmus nr 1. Damer +40=Linda nr 3. Herre +40=Lars nr 2 (Stefan A nr 1 men kørt for 

RKCC) 

 

Harzen. 12/13  deltagere. I år med mtb en super succes, men det ville være sjovt med 10 mere på 

cyklen 

 

14-6 Kommuneløbet blev i år afholdt kun af os pga TCM var med i 1864 løbet 

Ca 65 deltagere 

Fortjeneste 
 
 

18-6 Til vores syd cup var der 85 tilmeldte og der var 70 deltager på dagen 

Fortjeneste/overskud  
 
 

28-6 Hærvejsløb Mener der var 10 afsted. Kunne godt have været flere. Det er en 

super arrangement 
 
 

6-8 Gadeløb.  Der var mange deltagere        Jeg mindes ikke større antal  

Nogen der kan huske hvilket årstal det startede 
 
 

9-8 Ravneløb 73 Deltagere og ikke særligt godt vejr 
 

20-9. Sidste løb i Syd Cup serien og her fik Rasmus en 2 plads i herre 18-34 år og 

Stefan en 1 plads i herre 35-49 år 
 

26/28-9 Weekendtur til slettestrand. Meningen var at det var for både mtb og racer 

men det blev kun til mtb denne gang. En fantastisk weekend, det bliver helt sikkert 

ikke den sidste. 
 

4-10. Klubfest. Blev afholdt i cykelskuret i år, 29 tilmeldte. DJ Kasper Jacobsen . En 

rigtig sjov og hyggelig fest 

Årets Ack`er blev Jette og Freddy. 
 

Der har også været medlemmer i udlandet.Vi har deltaget i La Mamotte og cyklet 

Italien på langs. 
 

Vi har også en rytter i klubben der har gjort sig positivt bemærket.  
 

Oliver Boel er blevet udtaget til talentholdet, som er de ryttere der holdes øje med i 

forbindelse med landsholdet! Oliver har kørt 1,5 år som licensrytter, og har fra første 



løb vist stort potentiale, hvilket nu har udviklet sig, til at han er kommet i 

landsholdets søgelys! 
 

Nyt fra licens afdelingen. Her er hvad Bjarke skrev til mig 

Hej Lars. 2014 gik rigtigt godt for mig - vandt etapeløbet Randers Bike Week i C-

klassen, blev nr 3 i Færøerne Rundt og endte med at rykke i B-klassen, hvor jeg kørte 

det sidste løb i år. 

Jeg satser på at få kørt vintertræning, og indtil videre følger det nogenlunde planen 

frem mod 2015. Jeg vil gerne køre næste år i lyserødt også, men DCU laver om på 

strukturen, så jeg ved ikke om det kan lade sig gøre.  

I øvrigt blev Team Agerskov (jeg selv og to lejesvende) nr 2 i holdkonkurrencen på 

Færøerne, hvor Alexander vandt bjergkonkurrencen og blev nr 4 sammenlagt :) 
 
 
 

For lige at vende tilbage til det første, så var det godt vi ikke tog skridtet og udvidede 

klubhuset. For de enkelte gange jeg har deltaget i træningen har der været rigelig 

plads til os alle. 
 

Tak for året der næsten er gået og håber vi ses i næste sæson 
 

04 Regnskabsaflæggelse: 

 Keld gennemgik regnskabet,  der viste et årsresultat på 24242 kr. 

 Regnskabet godkendt. Der var spørgsmål til overskuddet/vores meget gode økonomi - 

 der kommer forslag om tilskud til diverse løb. 

05 Fastsættelse af kontingent: 

 Kontingentet fortsætter uændret på 400 kroner for aktive  og 250 for passive. 

  

06 Indkomne forslag: 

 Ingen indkomne forslag. 

 

07 Valg af kasserer:   

 Keld modtager genvalg - Keld blev genvalgt. 



 

08 Valg til bestyrelse:             

 Bent A modtager genvalg - genvalgt. 

 Linda J modtager ikke genvalg - Merete (Hans Lund). 

 

09 Valg af suppleant: 

 Jette Schmidt og Hans Lund. 

  

10 Valg af revisor og revisorsuppleant: 

  Kirsten Nielsen og Ove Petersen. 

 

11 Eventuelt:  

 Der kommer nok en "kasse" i klubben til små beløb for øl og lign. 

 Forslag om en lokal Sdr. Jyll. Rundt. 

 Forslag om udlevering af en lyserød trøje til nye medlemmer? 

 Ikke for aggressivt med indkrævning af kontingent ved nye medlemmer. 

 Foredragsaftener med "kendte", som kommer alle til gode. 

 Forslag om aktivitetsudvalg (Carla, Peter M, Linda, Merete) 

 Endnu en snak om onsdag/søndag contra tirsdag/torsdag/søndag 

  

  

  

  

  



  

 

  


