Generalforsamling i ACK ´91 mandag den 6. november 2017.
01. Valg af dirigent:

Bjarne.

02. Valg af protokolfører:

Erik.

03. Formandens beretning:

Beretning 2017 Så er vi kommet til årets beretningen.
Først vil jeg sige tak til alle der giver et nap med, når Ack skal have lave noget. Det er super
dejligt, at der er nogle der vil. Og jeg håber alle har haft nogle sjove timer sammen.
Der er også tak til vores sponsore, at de vil være med til, at vi kører rundt i så flot tøj. I år har vi
fået 3 nye Johnny Brylle, Mariannes mad, og Søren Sørensen.
Vinter sæsonen 16/17 er der mange der har cyklet om søndagen. Der er også nogle der har spinnet
sammen med Flemming. Stor tak til Flemming.
Opstart søndag d.26. marts. Der kom 35 cykelryttere fordelt på 3 racer hold og et MTB. Lidt
tåget fugtigt vejr, men en god tur med suppe i klubhuset bagefter.
I år har jeg oplevet at hele Cykelskuret var fyldt til kaffe efter en søndagstur. Det er mega dejligt,
at ack’ medlemmer vil bruge den halve time efter træning på snak i klubhuset.
Så er det året, hvor vi slog alle rekorder til Syd cup i Stensbæk, vi havde 167 deltager. Det var
vildt og det gik rigtig godt. Dejligt, at der er opbakning til at hjælpe Lars med det hele.
Til Brundlandløbet kom der også mange, 26 ryttere i lyserøde trøjer.
Desværre var der ikke mange til Haderslev Næs løbet.
Vi var 27, som tog til Braunlage i Harzen hos Frau Winkler. Super fint tur i sommervejr. Racerne
fik cyklet mange kilometer og højdemeter. MTB fik også cyklet nogle rigtig gode ture, men vi

kom ind på en del vandreruter, hvor vi måtte af og gå. Alles cykler holdt, der var lige en, der ikke
har fået cyklen ladet op (strøm til gear). Og Benny Christensen væltede på MTB, så han troede
han skulle gå hjem. Men Helen lappede ham sammen, Lars og Kenneth fiksede cyklen. Vi var en
busfuld havde fælles tranport derned og hjem.
Til Tour de France ugen var der 65 cyklister torsdag aften i Agerskov. Det er jo helt vildt.
Gadeløbet var endnu engang i regnvejr. Der kom kun 60 ryttere. Det var lidt ærgerligt, vi var klar
til det helt store løb. Men vi fik solgt 180 pølser, det var fint. Tak for lån af brandstationen.
Ravneløbet havde 75 deltageEr. Hvor det gav rigtig regn, selv dem der cyklede 45 km blev meget
våde.
Der har været en lille flok i lyserøde trøjer, der har deltaget i X-terra. Det er vildt, at ack har lært
dem at cykle racer. Vi er glade for, at de viser den lyserøde frem.
13 ACK’er tog turen til Frankrig for at cykle Coast to coast. De fik cyklet på mange bjerge og
havde en rigtig god tur.
Vi har også været en flok, der har deltaget i Ellum bikeshop Syd Cup i år. Det har været sjovt. Selv
om jeg har sagt, at det skulle jeg ikke være med til, er jeg klar igen. Den kriller jeg har i maven,
inden jeg starter, om det nu er for vildt, det jeg har vovet mig ud på. Og bagefter når min cykel og
jeg er kommet helt i mål. Det er bare det fedeste. Det kan jeg godt anbefale.
Klubfesten havde 26 tilmeldte. Vi var 6 friske, der startede med en cykeltur på mtb i regnvejr.
Allan var kaptajn og turen gik til Plantagen, der ødelagde Bent hans geardrop, så han måtte trække
hjem. Turen forsatte for resten af flokken, vi kom langt omkring. Men ude på .......... sagde Stigs
dæk bang, så han måtte ringe efter Bent. God tur. Det var dejligt at komme hjem og få tørt tøj på
og få æblekage og kaffe i Birthe og Jørgens havestue.
Selve klubfesten foregik i Byggebjerg Autos hal. Fin fest, stor tak for lån af hallen. Der blev
snakket, grinet, spist, drukket og danset.

Vi cykler stadigvæk selvom sæsonen er slut. Det er både racer, MTB og så er der en flok, der
spinner sammen
Intet at bemærke, så beretningen blev godkendt.
04. Regnskabsaflæggelse:

Indtægter: 78104
Udgifter: 77489
Resultat før afskrivninger: 615
Afskrivninger: 7991
Årets resultat efter afskrivninger: - 7376
Kassereren har fyldigt bilag.
Regnskabet blev godkendt uden debat.

05. Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår kontingent uændret 400 og 250.

06. Indkomne forslag:

Der er ikke indkommet nogen forslag.

07. Valg af formand:

Merethe.

08. Valg af bestyrelse:

Allan.
Erik.
Johnny.

09. Valg af suppleant:

Flemming Kjær.
Hans Lund.

10. Valg af revisor:

Kirsten Nielsen.
Ove Petersen.

11. Eventuelt:

Suppleanter vil gerne inviteres med til bestyrelsesmøder/få referater fra møderne.
Orientering om AU´s etablering af mountainbikebane.
Forespørgsel fra 3 unge mennesker om de må køre med i en periode (gratis) for at prøve.
Forslag om seniortræning en formiddag.
Arne: Cykeltur til Silkeborg.
Allan: Vejen - Viborg.
Flemming: Bornholm rundt.
Kan træningskalenderen lægges på Facebook? - Tønder har den på Facebook. Vis fastgjort opslag.
Garminudvalg til oprettelse af fastlagte ruter.
Arrangementer på Agerskov hjemmeside. Ellen Jacobsen koordinerer.
MTB - Lars og Linda laver nogle træningsture. Carla det samme.

