Cykling Odense

Referat af generalforsamling i Cykling Odense den 2. marts 2020.

Tilstede i bestyrelsen:

Claus Rasmussen, Henrik Millennium, Martin Mahler,
Carsten Olsen, Kasper Linde,

Antal deltagere ialt:

21 personer.

1) Valg af dirigent:

Thor Mårtensson.

2) Referent:

Anette Millennium.

3) Formandens beretning:
De største begivenheder i 2019 var VM i cyklecross i Bogense, Fyn Rundt og
banestævner bl.a. DM i forskellige discipliner og Grand Prix Odense.
Banen er et stort aktiv for klubben. I dagtimerne bliver den brugt til skoleturneringer
og Cykelskolen. I aftentimerne afholdes træninger, også for eksterne ryttere.
Endvidere lejes banen ud inkl. instruktør fra Cykling Odense.
Formanden ytrede et ønske om forbedringer i de sportslige udvalg i form af flere
bærende kræfter: Hjælp til det administrative og til at styrke det sociale i klubben.
Han understregede vigtigheden af glæden ved at cykle, som bør være essentiel i alle
grupper. Der er plads til alle, som bare gerne vil cykle, både børn og voksne.
Endvidere vil klubben fortsat bruge kræfter på talentudvikling, og vil i videst muligt
omfang støtte talenterne i form af udlån af klubbil, med klubtøj, løbstilmelding,
indenlands- og udlandsløb, økonomisk mv.
Økonomisk går det godt for klubben og bestyrelsen overvejer at understøtte eliten
mere i 2020 f.eks. det nyopstartede damehold, hvor fem ryttere er på hold. Igen
ytrede han et ønske om flere administrative bærende kræfter, som kan hjælpe til ved
indhentning af sponsorater til klubben.
Fyn Rundt 2020 bliver igen et højdepunkt, hvor der p.t. arbejdes på at sikre
økonomien ved det store event. Et udvalg arbejder hårdt på at Fyn Rundt bliver en
succes, når løbene (motion og elite) løber af stablen den 8. maj 2020. Eliteløbet vil
blive vist direkte på TV2 Sport.
Til sidst takkede formanden alle de frivillige hjælpere, som har hjulpet til i 2019. Dog
kunne han godt ønske sig endnu flere hjælpere til banestævner til følgende opgaver:
Chipregistrering, nummerudlevering, tidtagning, målfoto, kommissæropgaver mv.
Formandens beretning godkendt.
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4)

Udvalgsformændenes beretninger om foreningens aktivitet indenfor
elite-, landevejs-. b/u-, terrænsports-, banesport- og motionsområdet i
den forløbne sæson samt planer for det kommende år:

Elite- og landevejsområde: Carsten Olsen berettede for 2019 go 2020.
Brian Falkø stopper som træner primo april 2020.
Der er pt. to landevejshold i gruppen U17-23.
To nye ryttere udefra er kommet til.
U60 kører med til Fyn Rundt 2020.
Dame elitehold bestående af 5 ryttere er etableret for
sæson 2020 og skal køre både i ind- og udland. Dette
gælder også for rytterne i U60.
Træningsophold ved Gardasøen i påsken.
Børn- og ungeområde:

Per Schmidt berettede for 2019 og 2020.
Jesper Verdi stoppede som træner ultimo 2019.
DM i omnium: Bronze til Albert U15 og guld til Ida i U17.
DM på landevej: U13 & U15 drengene var tæt på
medaljer. Desværre minimal deltagelse.
Camp: 3 dage i Odense, hvor eksterne klubber inviteres.
Begyndertræning om onsdagen fungerer godt.
Landevej: Træning tirsdag og torsdag (militærområdet).
Mangel på ryttere i 2020. Forslag til indhentning af nye
ryttere: Lave åbne arrangementer med andre klubber,
Zwift events for børn, promovere vores flotte klubtøj mv.

Terrænsportsområde:

Thor Månsson berettede for 2019 og 2020.
DM XCO Næstved 2019: Ryttere i næsten alle klasser.
Crossløb på hjemmebane blev en skuffelse pga.
manglede opbakning fra ryttere ude i landet. Kun 65
deltog i alle klasser.
Træningsmotivationen er at mange gerne vil køre
cykelløb og det er fortsat fokuspunktet.
Trænere har indgået samarbejde med Niels Rasmussen,
hvor råd og vejledning samt inspiration til træning hentes.
2020: Børneløb i Ibjerg, etapeløb i Schwarzwald.

Motionsområde:

Bjerne Larsen berettede for 2019 og 2020.
2 nye medlemmer kom til i 2019.
Træning tilbydes på samme vilkår i 2020.
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5)

Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Kasserer, Henrik Millennium, fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et
overskud på kr. 202.711.
I 2019 er der brugt flere penge på ledere, trænere, ryttere og hjælpere.
Biler er blevet udskiftet og udgifter til de gamle biler blev dyrere end beregnet pga.
skader, som skulle udbedres inden tilbageleveringen.
Nyt betalingssystem bliver implementeret i 2020.
Overskud kommer medlemmerne til gode.
Ønske til investering 2020: Bedre lyd på banen.
Regnskabet blev godkendt.
6)

Orientering om det kommende års budget.

Der blev fremlagt et afdelingsbudget, men pga. spørgsmål fra medlemmerne blev
det besluttet, at der udarbejdes et budget, hvor en umiddelbar sammenligning med
årsregnskabet for 2019 er nemt og overskueligt. Det ændrer ikke på, at der
budgetteres med et underskud på kr. 63.000 for 2020. Årsagen hertil er primært en
forventning om at tilskuddet fra hhv. Odense Kommune og SportEvent Fyn
reduceres i forhold til 2019.
7)

Kontingensfastsættelse.

Det blev besluttet af klubkontingent forbliver uændret i 2020.
8)

Behandling af evt. indkomne forslag.

Forslag til ændring af §14 stk. 5: Foreningens likvide midler anbringes i et
pengeinstitut til bedst mulig rente.
Ny tekst: Foreningens likvide midler anbringes i et pengeinstitut til bedst mulig rente,
eller i danske obligationer med max. 5 års løbetid. Ved investering i obligationer
kræves enstemmighed i bestyrelsen.
14 stemte for vedtægtsændring og 3 stemte imod vedtægtsændring. Dermed blev
forslaget vedtaget.
9)

Valg af næstformand og kasserer.

Næstformand Martin Mahler går af. Bestyrelsen foreslog Thor Mårtensson og han
blev enstemmigt valgt til næstformand.
Kasserer Henrik Millennium modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
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10)

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Bestyrelsesmedlem Carsten Olsen ønskede genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Kasper Linde ønskes genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
Suppleant: Anika Rasmussen blev enstemmigt valgt.
Suppleant: Karoline Hemmsen blev enstemmigt valgt.
11)

Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.

Boye Andersen ønskede genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
Bjerne Larsen ønskede genvalg og blev enstemmigt genvalgt.
Suppleant er fortsat vakant.
12)

Orientering om valg af rytterrepræsentant og suppleanter samt
repræsentant til distrikt Jylland-Fyns årsmøde.

Ian Millennium blev enstemmigt valgt til rytterrepræsentant. Suppleant er vakant.
Claus Rasmussen blev enstemmigt valg til repræsentant til distrikt Jylland/Fyns
Årsmøde d. 15/3-20. Han opfordrede andre til at melde sig som deltagere til mødet.
13)

Eventuelt:

Klubhuset:

Der blev opfordret til at bruge stedet mere som mødested, både før og
efter træning.

Banen:

Forslag til udsmykning med trøjer. Tidslinje over klubbens historie.
I samarbejde med Idrætsparken vil Claus Rasmussen og Amalie W.
Olsen forsøge at få udsmykket bl.a. ryttergangen.

Spørgsmål blev rejst: Er det overhovedet relevant at arrangere et landevejsløb pga
sikkerheden? Jan Klinge kommer med oplæg til landevejsløb – løbsrunder.
Stumpemarked mandag d. 9/3-20 kl. 17-? bliver afholdt på banen.

Afslutning
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlem Martin Mahler.
Generalforsamlingen afsluttedes, på traditionel vis, med et trefoldigt leve.

3/3-20
Anette Millennium
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