
General forsamling (2020) i ACK 3105 

 

 
01 Henning Matzen valgt som dirigent. 

 

 

02 Valg af referent – Erik valgt. 

 

 

03 Formandens beretning. 

 

 Velkommen til generalforsamling 2020, og tak til alle for at vælge at være her, frem for 

 hjemme på terrassen. 

 

 Ja det er jo en lidt forsinket generalforsamling. Grunden kender vi alle, så det vil jeg ikke 

 snakke mere om. Det har været en rolig sæson uden de store arrangementer. 

 

 Opstarten 2020 måtte aflyses. Der blev lavet en lidt alternativt og forsigtig opstart i maj. 

 Der blev jo cyklet lidt i små grupper af maks. 10 personer alligevel. 

 

 Sydcup MTB, som vi jo er en del af, blev selvfølgelig også påvirket. De 2 – 3 første løb blev 

 flyttet til senere i håb om bedre tider, men det endte med at hele cuppen blev droppet. 

 

 Harzen turem blev desværre heller ikke til noget.  Tyskland var pludseligt langt væk. 

 

 Ravneløbet blev også sat på standby, nu ikke på grund af corona, men vi valgte i 

 bestyrelsen, at der var for få deltagere i forhold til det arbejde det krævede. Så må vi se om 

 det vender tilbage senere. 

 

 Gadeløbet troede vi på kunne gennemføres helt til det sidste, men forsamlingsforbuddet blev 

 ikke hævet til et antal der gjorde, at vi turde gennemføre det. Men der blev søgt om tilladelse 

 til i år. Så det skal nok blive til noget (tirsdag uge 32) som altid. 

 

 Vores årlige klubfest led samme skæbne, det var næsten det værste. 

 

 Ja og GF i november måtte osse udskydes (til i dag). 

 

 Men nu skal alt jo ikke handle om aflysninger. Vores Tour de France uge blev afholdt, med 

 ca. 45 deltagere i Agerskov, så det må siges at være en succes igen, og som forhåbentlig 

 også bliver kørt i år. 

 

 Det var så formandens beretning. Set i det store perspektiv et hektisk år, men i vores lille 

 klub, et meget stille år. Med håb og tro på, at det lysner og at vi kan komme rundt og ud 

 igen, uden at skulle tænke på test, forsamlingsforbud, mundbind og.. 

 

 Formanden – Lars. 

 

 

 

 

04 Kassererens beretning. 

 



  

 Regnskabet delt ud fysisk og så gennemgik Lars det kort i Kelds fravær. 

 Aktiver og passiver passer sammen 

 Årets resultat er 2281,-   

 Vi har ca. 90.000 på kontoen. 

 Hovedtal:  Indt.   45820 

    Udg.   43589 

    Res.:         2281 

    Aktiver:                  157468  

    Passiver:                   157468 

    Ravneløb og gadeløb      265 

    Klubtøj og øvrigt   7858 

    MTB løb      965 

    Klubhus  16973 

 

 Regnskabet godkendt. 

 

 

05 Kontingent uændret på 400,- og 150,- for passive. 

 

 

06 Indkomne forslag: Bestyrelsen skæres ned fra 7 til 5 medlemmer. Vedtaget på GF. 

    Indkaldelse til GF skal fremadrettet kun ske gennem elektroniske  

    medier. Vedtaget på GF. 

 

07 Valg:   Kasserer: Johnny valgt – Ellen hjælper. 

 

 

08    Carla:  Genvalgt 

    Bent:  Udtræder af bestyrelsen. 

 

09 Suppleanter  Allan Olesen 

 

  

10 Revisor og supl. Kirsten og Jørgen genvalgt. 

 

 

11 Evt.:   Klubbens fremtid: Pt. Ca. 30 medlemmer plus sponsorer. Det sociale 

    er vigtigt. Læg op på sociale medier. Kapre folk fra Løgumkloster, 

    Rødekro og lignende. 

    Hvor starter vi fra? Klubhuset? 

    Lave en tur til?? Madpakketuren. 

    Prøve at få samling på de forskellige lokale MTB grupper. 

    Klubhus: Godt men dyrt med det antal medlemmer.  

    Der blev overrak blomster til Bent A. og Kjeld (Ellen) 


