
Referat generalforsamling VMCC 2019 

 

Agenda: 

   1. Valg af dirigent 

   2. Bestyrelsens beretning 

   3. Forelæggelse af regnskab og godkendelse af budget 

   4. Fastlæggelse af kontingent 

   5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

   6. Valg af revisor og suppleant 

   7. Indkomne forslag 

   8. Eventuelt 

 

Referat: 

 

   Ad 1. Valg af dirigent 

Tage er valgt uden kamp. Tage konkluderer, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og 

dermed lovlig og beslutningsdygtig. 

 

   Ad 2. Bestyrelsens beretning 

Medlemstilbagegang på 8 personer. 

Formanden gennemgår aktiviteterne i MTB og racerafdelingerne. 

Raceropstartsmøde afholdes den ¾. Mød gerne op hvis du er interesseret I at køre racer i 

2019. 

 

Ove fortæller om almindelige cykler afdelingen. “Hyggelisterne”. 

11 medlemmer (+2 i forhold til 2018). Målsætning 20-30 medlemmer. 

Opford bekendte til at dukke op og prøve at cykle med. El-cykler er også OK, der er allerede 

4 medlemmer der kører på dem. 

 

Jacob fortalte om B&U afdelingen. ca. 45 medlemmer i 2018. Der har blandt andet været 

afholdt ud-af-huset ture samt en weekendtur til Slettestrand. Nyt i år, at flere af de ældre 

kørere nu forlader klubben for at prøve kræfter med andre klubber. Det giver dog mulighed 

for at sammensætte holdene på en ny måde. 

Vi er altid interesseret i flere instruktører, så vil du være del af holdet, så sig endelig til. 

 

Teknikbanen: VI har to hængepartier, der skal på plads inden officiel åbning. 

1) Oversigtskort 

2) berms, der skal laves færdige. 

Så kom og bak op om arbejdsdagene for at få de ting lavet færdige. 

Fremtidig vedligehold. Kommunen og VMCC har ikke samme opfattelse af hvem der står for 

vedligeholdelse. 

 

Jakob gennemgik afholdte ture og arrangementer fra VIntercup til øl og snaps. 

 

“Hyggelisterne” melder sig til at afholde midt-sæson/grill hygge med pølser og hjemmelavet 

kartoffelsalat. 

 



Jakob gennemgår planlagte aktiviteter i 2019, blandt andet skal klubben afholde en afdeling 

af DGI Børneløb og en afdeling af Kvindecup. Samt alle de andre gode arrangementer, vi 

har holdt de sidste år. 

- Færdiggørelse af teknikbanen 

- Nedsætte/udvide aktivitetsudvalg 

 

Vi vil MEGET gerne have flere frivillige til at hjælpe med at afholde arrangementer, så meld 

dig, hvis det er noget du har lyst og tid til at hjælpe med. 

 

Tak til sponsorerne. Vi vil fremover bruge mere tid på sponsorerne, det er dem der gør det 

muligt for os at få klubtøj o.s.v. 

  

   Ad 3. Forelæggelse af regnskab og godkendelse af budget 

Kasserer Jesper gennemgik budgettet for 2018. Forventet underskud på 16.000 kr. 

Resultat 2018: Overskud på 22.000 kr. 

Ved udgangen af 2018 havde vi dermed 160.000 kr i kassebeholdning. 

Overskuddet skyldes bla. at en del sponsorer har betalt før tid, samt indbetalinger til 

Willingen-turen. 

Når afvigelserne korrigeres ender vi med et lille underskud som planlagt. 

 

Fremover 3-årige budgetter. 

Vi forventer overskud i 2019. 

 

Forslag til hvad vi kan bruge vores opsparing til modtages meget gerne. De skal gerne ud og 

arbejde 

 

Forslag fra Ib: Årligt tilskud til Aalborg Trail Builders. 

Bestyrelsen tager beslutning. 

 

 

   Ad 4. Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder kontingentet på 350 kr for racer og MTB og 250 kr for 

alm. cykler samt B&U. Dette blev vedtaget. 

 

Forslag fra Ove: Hyggelisterne fritages for kontingent det første år, for at lokke flere til. 

Bestyrelsen tager beslutning. 

 

   Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

På valg er følgende: 

Berit Amdi - Genvalgt 

Jesper Sort – Genvalgt 

Jakob Friis – Ønsker ikke at genopstille 

Peter Wittrup – Ønsker ikke at genopstille 

 

Thomas Christensen, Heidi Torp Nielsen og Jacob Mose er ikke på valg. 

 

Torben Gade og Poul Erik Jensen ønskede at blive opstillet og blev valgt. 

 



Suppleanter: Torben A. og Hugo ønskede at blive opstillet og blev valgt som hhv 1. og 2. 

suppleant. 

 

Stort tak til Peter og Jakob for at have løftet en meget stor indsats i bestyrelsen i de 

forgange år. 

 

   Ad 6. Valg af revisor og suppleant 

Ove ønsker valg til revisor og blev valgt. 

 

Charlie ønsker valg som revisorsuppleant og blev valgt. 

 

   Ad 7. Indkomne forslag 

Forslag om betaling pr. tur, for personer der kun deltager meget sjældent. 

 

Bestyrelsens holdning er, at det bliver svært at administrere. Bestyrelsen synes det er helt 

fint, at gæster kan køre med. 

 

Forslag fra forsamlingen om, at opfordre gæster til at give et bidrag til ATB pr. mobilepay i 

stedet. 

 

Ove nævner, at medlemmer i almindelige cykler gerne må cykle med 2-3 gange inden man 

melder sig ind. 

 

 

   Ad 8. Eventuelt 

Søren Kirk Holdensen opfordrer på aktivitetsudvalgets vegne til, at flere melder sig. Desto 

flere medlemmer, desto bedre arrangementer kan vi afholde. 

 

Bestyrelsen takker Tage for at afholde generalforsamlingen i god ro og orden. 

 

 

 

Vodskov, 20-03-2019 

 

/Jacob Mose 


