
Generalforsamling VMCC 
 
Dato: 25-06-2020 
 
Agenda: 
 

1) Valg af dirigent 
2) Bestyrelsens beretning 
3) Godkendelse af regnskab og budget 
4) Fastsættelse af kontingentsatser 
5) Valg til bestyrelsen 
6) Indkomne forslag 
7) Evt. 

 
 
Referat: 
Ad 1: 
Bestyrelsen foreslår Tage Kragsbæk, der blev valgt. 
Tage konkluderer, at generalforsamlingen er lovlig og indkaldt rettidigt, dog under 
hensyntagen til udsættelsen p.g.a. corona-situationen, som vurderes at være håndteret på 
acceptabel vis. 
 
Ad 2: 
Thomas præsenterer bestyrelsens beretning, Jacob fortalte om B&U afdelingen. 
Præsentationen er vedhæftet referatet. 
Beretningen er godkendt. 
 
Ad 3: 
Jesper præsenterede regnskab og budget via slide-sjow med voice-over. 
Der er ikke længere en afdeling for almindelige cykler, da denne har valgt at nedlægge sig 
selv. 
Der er afsat 25.000 kr til arrangementer i 2020 
Budget (og regnskab) er godkendt. 
 
Ad 4: 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på de nuværende satser, dvs. 350 kr/år for 
MTB/racer og 250 kr/år for børn. 
Forslaget er vedtaget. 
 
Ad 5: 
Thomas, Torben, Berit og Jacob er på valg. 
Thomas, Torben og Jacob ønsker genvalg. Berit ønsker ikke genvalg. 
Søren Kirk Holdensen ønsker valg til bestyrelsen. 
Alle fire er valgt. 
 
(Moster) Lene Madsen blev valgt som 1. suppleant. 



Der blev ikke valgt en 2. suppleant. 
 
Arnold blev valgt som revisor. 
Birgit blev valgt som revisor-suppleant. 
 
Tak til Berit for indsatsen i de forgange perioder. 
 
Det blev besluttet, at navnene på deltagerne i de forskellige udvalg lægges ud på 
hjemmesiden. 
 
Ad 6: 
Det indkomne forslag vedr. opstilling af en container ved teknikbanen, er ved en beklagelig 
fejl ikke udsendt til medlemmerne og kan derfor ikke færdigbehandles på 
generalforsamlingen. Det diskuteres i stedet under evt. 
 
Ad 7: 
Kommunen vil ikke acceptere, at der opstilles en container ved teknikbanen. Dette er 
tidligere undersøgt af bestyrelsen. Bestyrelsen undersøger i stedet muligheden for at 
indrette et værksted i de nuværende klublokaler, eller evt. i en container udenfor klubhuset. 
 
Der blev præsenteret et diskussionsoplæg vedr. klubbens ambitionsniveau (teknik vs. watt 
vs. social). Dette medførte diskussion af en række emner 

- Bliver der taget godt nok imod de nye? 
- Skal man avancere fra hyggeholdet? Og i så fald hvordan? 
- Vi har mistet mange kvinder i klubben. Hvorfor? 
- Er der ønske om en instruktør på hyggeholdet? 
- Kan man sætte en til at tage sig af de nye? 

 
Kort gennemgang af den tidligere gennemførte brugerundersøgelsen - hvad er det for en 
træning der ønskes? 

- 4500 besvarelser retur 
- Ønskerne fordelte sig på  

- “Dødskørsel med blodsmag” 
- “Hurtig på spor” 
- Hyggehold (langsomt og hurtigt) 

 
- Vi kæmper for at få flere instruktører. 
- Nye medlemmer “havner” ofte på hyggeholdet, men der er ingen instruktører. Derfor 

taber vi dem igen. 
- Bestyrelsen har et stort ønske om at beholde hyggeholdet som en integreret del af 

klubben. 
- Bestyrelsen har også et ønske om at flere kvinder melder sig som instruktører. 
- Instruktørerne bør vide om medlemmer har allergi, diabetes o.s.v. 
- Ønske om at René Mortensen og Torben Gade deltager som instruktører på 

hyggeholdet. 
 



- Kan vi kalde det noget andet end hyggehold? F.eks. turkørsel? Skal vi ændre 
begreberne til feks. færdighed i stedet for teknik. 

- Kan vi gøre mere for at informere på forhånd om hvad træningerne indeholder 
(grundposition, svingteknik o.s.v.)? 

- Tidligere havde vi altid teknik hver anden tirsdag. Kunne vi gøre det igen? 
- Skal vi flytte træningen frem om tirsdagen til kl 18 i stedet for 18.30?  

 
Bestyrelsen og instruktørgruppen diskuterer den fremtidige struktur af holdene. 
 
Bestyrelsen takker Tage for indsatsen. 
 
Tak til generalforsamlingen for god ro og orden og gode kommentarer og input.  
 
 
Således opfattet! 
 
 
Jacob Mose 


