Generalforsamling i ACK ´91 den 4. november 2019
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Valg af dirigent.
Bjarne Belø.

02

Valg af protokolfører.
Erik.

03

Formandens beretning.
Beretning 2019

Så er vi kommet til årsberetningen.

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 de fine lyserøde trøjer. I
år er JET holdt som sponsor. Mange tak til Jens Erik og Mie for alle de år, de har været sponsor i
Ack. Vi har vi fået en ny sponsor, smed H. C. Schultz.

Der kommer altid mange til opstart, 3 racer hold og en flok på MTB. Suppe i klubhuset efter turen,
det er en god dag.

Den 10. april var der Syd Cup i Stensbæk. Der var 161 deltager. Fin rute, meget kage og Sdr.
Hygum forsamlingshus havde givet kaffen. Så kan det kun blive en god aften. Vi har været 6
ACK’er, som har deltaget i hele Syd Cup, 10 løb med 292 deltager i alt. Det giver 4500 kr i
klubkassen, fordi vi deler med Stensbæk MTB.

MTBkursus hos Essi Laub. Det var super dag. Essi er meget dygtig til at lære fra sig, og vi kan alle
bruge grundtræning. Hun har kun en lille bitte skov med et spor og hendes øvelsesbane, der er bare
så mange muligheder for træning. Vi var lige 10 deltager.

Harzenturen var endnu engang en fin tur, 31 deltager både racer, mtbfolk og påhæng.

Til Tour de France ugen var der 50 cyklister torsdag aften i Agerskov. Det var en god aften, med
ringriddere, øl og vand efter cykelturen. Alle fik en pølse hver og der blev drukket 20 gamle øl fra
køleskabet. Jeg håber, at Ack bliver ved med at holde den tradition, også selvom det koster lidt.

Gadeløbet var et super løb. Tørvejr. 88 ryttere. Der var kun lidt bøvl i motionsløbet, hvor der var en,
der mente, at det var ham der havde vundet spurtpræmien. Hvor kan mænd se sure ud ;0) Tak for
lån af brandstationen.

Endnu engang regn til Ravneløbet. Det stod ned i stænger 1/2 time inden løbet, og der kom nogle
store byger under løbet. Der var 72 deltager.

Der var planlagt en udenlandsk tur i år, og der var 12 tilmeldte. Desværre blev turen aflyst.

Inden klubfest lavede Allan en cykeltur på MTB. Super tur og æblekage og kaffe hos Birthe og
Jørgen bagefter.

Vi var 21 til klubfest. Hyggelig aften, selvom jeg tog tidlig hjem. Efter hvad jeg har hørt, var der
gang i festen. Næste dag da vi skulle rydde op, var det lige meget, hvor Allan fejede, så stod Kjeld
og kiggede på. Så jeg tror, Kjeld havde brugt alle kræfterne til festen.

Vi cykler stadigvæk selvom sæsonen er slut. Onsdag kl 17 cykler vi MTB, Allan har lavet nogle
sjove ture på alle de grusveje og i skovene, der ligger rundt om Agerskov. Og jeg håber, Ken bliver
ved med at slå søndagsture op på racer. Så er der en flok, der spinner sammen med Bjarne om
tirsdagen i Agerskov hallen.

Pensionisterne + enkelte yngre cykler MTB hver tirsdag. De har været på mange gode ture hele
året. Og de hygger sig efter cykelturen, de må glæde sig til december, for der holder de mange
julefrokoster. Men det viser, at man ikke behøver at være mange for at lave en succes.

Tak for godt samarbejde til bestyrelsen. Det er lige meget, om jeg har været med til at bestille et
hotel i det flade Harzen, eller vi skal køre grus i Johnny’s skov, så er det altid en, der har bakket mig
op, det er jeg rigtig glad for. Et af mine mål som formand var, ingen lange bestyrelsesmøder. Det
lykkedes, der har i været super gode.

Det var min beretning for sæsonen 2019.
Der var ingen bemærkninger til beretningen.
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Regnskabsaflæggelse.

Der var ingen bemærkninger.

05

Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret.

06

Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.

07

Valg af formand.
Merethe stopper. Lars Christensen blev valgt som ny formand.
Valg af kasserer.

08

Valg af bestyrelse:

Allan Bossen
Erik Høiberg
Johnny Andersen

09

Valg af suppleant.

Bjarne Belø
Flemming kjær

10

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Kirsten Nielsen
Jørgen Severin

11

Eventuelt.
Ellen foreslår bestyrelsen indskrænkes til 5 medlemmer.
Aflysning af Ravneløbet eller nedlægge 125 km. ruten.
Hvordan får vi flere medlemmer???
Afholde fest for Erland den 21/22 februar.

