
Generalforsamling i ACK ´91 mandag den 5. november 2018. 

 

01. Valg af dirigent:   Bjarne.   

02. Valg af protokolfører: Erik. 

03. Formandens beretning: 

Så er vi kommet til året beretning.           

Først vil jeg starte med at sige tak til alle, der hjælper med de aktiviteter, der er i Ack. Det er arbejde at finde folk, der vil hjælpe. Men når 

jeg spørger, er der mange, der siger ja, det er vi meget glade for. 

I februar havde vil vores sponsorer til spisning, det er en hyggelig aften. Stor tak til vores sponsorer for, at vi kan cykle i vores flotte tøj til 

billig pris. 

Den 25. marts startede vi sæsonen op i Ack, fint fremmøde, god cykeltur og suppespisning i Cykelskuret bagefter. 

Så kommer vi til vores Ellum bike SydCup løb i Stenbæk. 141 deltager, super fint løb. 6 deltager cyklede i den lyserøde trøje. Løbet har i år 

givet 9000 kr i overskud til hver af de 7 klubber, der arrangere et løb. 

Turen til Harzen gik også godt.  10 på racer, 11 på mtb og 3 på vandretur. Harzen er bare flot i foråret.  Det var ikke sommervarmt, som vi 

plejer at have, men fint vejr alligevel.  

Agerskov  afholder et løb Extrem Challenge, hvor Ack har en post. Det er Kjeld manden bag. Det har i år givet 6600 kr. i klubkassen.  

Når sommerferie starter, bliver der cyklet Tour de France. Det gør vi også i 4 sønderjyske cykelklubber. I år var det 20. gang, at Ack 

cyklede i den uge. Der var 50 deltager til cykling, øl og ringriddere torsdag aften i Agerskov. 

Gadeløbet havde 78 deltager.  Ingen regnvejr,  det var helt vild varmt. Der var lige et par licensryttere, der meldte sig til i motionsløbet. Det 

skal de ikke gøre næste år, det får de andre til at brokke sig, og det kan godt ødelægge det for os.  



Til Ravneløbet havde vi ikke held med vejret. Alle ryttere blev våde. Men der var god stemning i Byggebjerg Autos Hal, da rytterne var 

kommet i mål. Der var 58 der deltog. I år havde vi sparet tidtagning væk, fordi at det ikke virkede i 2017. Men det har vi bestilt til 2019 

igen. Tak for lån af Byggebjerg Autos hal. 

Så er der lige klubfesten. Først en cykeltur på de brede. Så kaffe og æblekage hos Birthe og Jørgen. Og det kunne Harry lugte, han sad 

allerede ved køkkenbordet, da vi andre kom. Han var i cykeltøj, men han fortalte ikke, hvor langt han havde cyklet. 

Til selve klubfesten var der 21 personer. Vi manglede en del påhæng i år. Men en hyggelig aften med rigtig lækker mad. Der kom også 

gang i dansen, har jeg hørt. 

Jørgen Thomsen er året Ack’er. Jeg håber, han er glad for håndklædet. Hver gang han tørre sig i det, skal han tænke, at det er velfortjent. 

Bent har startet et seniorhold op. De cykler tirsdag formiddag og skifter mellem  racer og mtb. Jeg tror, de gerne vil være lidt flere. Men de 

har haft mange gode ture.  Jeg fik lov til at cykle med på Gendarmstien, en rigtig god tur i sommervarmen. 

Bjarne har startet sit spinnings hold op. Sidste år var mange af cyklerne besatte. Spændende, hvordan det går i år. 

Ack arbejder på at lave et mtb spor i Johnny Taxa skov. Der er blevet kørt meget grus på, men vi mangler stadigvæk en del.  Vi er kommet 

så langt, at det kan cykles. Ungdomsskolen har også fået lavet deres spor. Så nu kan der godt blive en fin tur ud af det.  

Vi har været så heldige, at vi har fået 10.000 kr af Lions Club til at lave sporet for. 

Det har været en god sæson i år, sikke et vejr. Når jeg har været til træning, har der været 10 til 12 ryttere. På nær de sidste par gange, der 

var vi kun det halve. Det har været nogle fine ture på racer. 

Der sker stadigvæk meget i Ack. Det triste er, at medlemstallet falder. Hvordan det kan vendes, ved jeg ikke. Men fik vi bare 3-4 aktive 

ryttere hver år, vil fremtiden for Ack se anderledes ud.  

Det var min beretning for sæsonen 2018 

 

 

 



 

04. Regnskabsaflæggelse:  Indtægter: 66.559 

    Udgifter: 58.035 

    Resultat før afskrivninger: 8524 

    Afskrivninger: 9145 

    Årets resultat efter afskrivninger: -621 

    Vi er heldige at vi har gode sponsorer, da medlemstallet er faldende. Der er håb om nye medlemmer via MTB.  

     

05. Fastsættelse af kontingent: 

    Bestyrelsen foreslår kontingent uændret 400 og 150. 

06. Indkomne forslag: Der er ikke indkomne forslag.     

07. Valg af formand:  Ikke på valg. 

      Valg af kasserer:  Keld genvalgt. 

08. Valg af bestyrelse: Bent A er genvalgt. 

    Carla valgt i stedet for Johnny Brylle.      

09. Valg af suppleant:  Flemming Kjær genvalgt 

    Bjarne BeLø nyvalgt.  

   

10. Valg af revisor:  Kirsten genvalgt. 



   Bestyrelsen spørger Ove om han vil genvælges.  

   

11. Eventuelt:  Hvordan skaffer vi flere medlemmer ? Lokke spinningsrytterne herop. Toftlund gør meget på    

   Face Book. Tage godt imod de der evt. vil komme udefra. Der er pt. 37 aktive og 12 passive    

   medlemmer. Prøve at invitere de folk, dharzen næste år.er cykler rundt i nabobyerne. Overveje om   

   vi skal flytte  Ravneløbet. Det kan ikke blive ringere. Extreme Challenge falder sammen med    

   Harzen. 

     

  

   


