
      
                                                                                                                                 27 marts 2023.

               General forsamling d. 22 marts 2023, kl. 19.30 

               Alle fra bestyrelsen var tilstede, samt omkring 50 medlemmer. 

1. Formanden bød velkommen,  og  valg af dirigent Erik Pallesen, der bekræftede 
at mødet var lovligt indkaldt.

2. Formanden Ole  fortalte om årets aktiviteter.   Som alle andre år med start ved og i 
kirken hvor Anders velsigner vores sæson, senere i maj afholdt klubben familieløb 
med ca. 45 medlemmer, ristet pølser og solskin.  Der var klub ånd, plads til alle og 
hygge.  Derefter i maj kørte klubben Bramstrup løbet med efterfulgt af suppe.  I juni 
var der enkelstart 21 deltager, sommerafslutning v. Carsten med ristet pølser og 
øl/vand.  I august kørtes der holdløb der var 11 tilmeldte. Alle fik en premie. Som 
slut på sæsonen og tak for en god sæson afholdtes der bowling og spisning. Godt 55 
medlemer deltog. 

                        I sæson 2022/23  var der 81 betalenden medlemmerne. Samt sponcorer.
                        Formanden lage vægt på klubbens ry, som er godt :-) En socialklub med plads til 
                        alle, store som små, hurtige som mindre hurtige, race-, gravel-, dame og/eller herrer 
                        cykler, el-,  og almindelige cykler. Klubben kan og skal være med i alle kategorier.

3. Kassereren Poul Erik fremlage klubbens regnskab.
4. Ny kontigent for sæsonen, med en stigning på 100, - kr. 

i 2023/ 24 er kontigentet 850,- kr. pr. medlem. Alle medlemer har fået besked om
at købe nyt klubtøj, som er en buks, en trøje og en vest til 750,- kr. pr. sæt.  Til 
alle onsdags træninger køres der i klubbens tøj. Frem til og med 2025. 

5. Nye forslag : gruppe 1, vil gerne køre lidt længere tid om onsdagen. 
Bestyrelsen har derfor besluttet at starte alle onsdags træninger kl. 17.00 , men 
indskivning frem kl. 16.45 og derefter giver en fra bestyrelsen kkorte beskeder 
om kommende aktiviter, så alle kan køre ud fra klubhuset kl. 17.00/ 05 
klubhuset åbner efter træningen kl. ca. 18.30 og lukker kl. ca. 19.30 
Grupperne køre i hold og med det gennemsnit der køre ud fra kl. 17.00 , det 
beder vi alle overholde, den enkele må derfor prøve sig frem hvor han/hun køre 
bedst. 

6. På valg var Formanden og et bestyelses medlem, og ønskede ikke valgt igen.
Ny i bestyrelsen er Klaus Soelmand og Per Halkier.

7. Evt. Ingen punkter.

                                                      
                              Mens klub- medlemmerne snakkede og spise kage, konstituerede bestyrelsen sig.

                              Ny bestyrelse :
                              Formand :  Dorthe Pedersen
                              Næstformand :  Klaus Soelmand
                              Kasserer  :  Poul Erik Jensen
                              Bestyrelse medlem : Søren Johansen
                              Klubhus formand  :  Jens Arndal
                              Supleant  :  Per Halkier



                            Næste møde  tirsdag d. 11 april kl. 19.00
                            Hos Dorthe , Hallingager 22

                            Som nyt lægges referatet ind i på klubbens hjemside. 

                            Alle medlemmer bydes velkommen til sæson start 
                           Onsdag d. 29 marts kl. 16.30  ved Ringe kirke.  Der køres ca. 1,5 time. 
                           
                            Klubhuset åbnes kl. 18.15  og lukker kl. 19.00 d. 29 marts. 

                           Ved bestilling af nyt cykeltøj, skal der være min 5 sæt 0g det tager ca. 50 dage at 
                           lave tøjet incl. Forsendelse.


