Referat af Generalforsamling.
Indkaldelse til generalforsamling
Ishøj Motion Cykel Club
Mandag d. 5. februar 2017 - kl. 19:00 i klubhuset
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetæller
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og gebyrer
Forslag til ændring af vedtægterne. Justering af antallet af bestyrelsesmedlemmer til 5 i alt og
kun 1 suppleant. se forslag her
Behandling af evt. indkomne forslag. Forslag sendes til infor@im-cc.dk senst 28.1.2018.
valg af ny formand for 2 år Kette modtager ikke genvalg
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Der lægges op til valg af et nyt bestyrelsesmedlem
jf. forslag til vedtægtsændringer..Der er ingen ønsker om genvalg.
Valg af 1 bestyrelsessuppleant jf. forslag til vedtægtsændringer.
Valg af revisor,
Valg af en revisorsuppleant.
Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingen.

Antal fremmødte: 29 personer.
Ad.1. Erling valgt og han konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Ad.2. Søren Jensen referent. Stemmetællere; Søren K, Anne Marie.
Ad.3. Formand Kette fremlagde bestyrelsens beretning; se bilag.
Efterfølgende opfordrede ordstyrer til debat omkring manglende holdledere, spec. for A og D
hold. Uddrag af debatten: Folk er flyttet til Greve Trim, andre er stoppet pga manglende
holdleder. Skal holdene have andre navne? Hold med holdledere har kørt godt. Efterspørgsel
på begynder hold(D)(fødekæde). Gør noget for at få holdledere til at fungere. Sociale
relationer er vigtige i vores klub. 80 medlemmer er et passende leje pt. Positiv, pæn og sober
debat.
Beretning godkendt enstemmigt.
Ad.4. Regnskabs gennemgang af Kasserer Erik Damborg.
Fx er alt klubtøj ude af regnskabet.(afskrevet ca 50000)
Underskud 19225
Egenkapital:70152
Regnskabet kan ses ved henvendelse til Kasserer Erik Damborg.

Enstemmigt godkendt.
Ad.5. Villy præsenterede budget baseret på 80 medl.
Resultat; underskud på 11kr.
Budgetpost: KMD; depotet kræver 50 mand. Kan vi det? d.19/8.
Godkendt enstemmigt.
Ad.6. Bestyrelse fremlægger ændringsforslag. Reducerer bestyrelsen med 2 medlemmer pga
færre og tilpassede arbejdsopgaver. 5 medlemmer i bestyrelsen vil fremover være
tilstrækkeligt.
Der er ikke mødt tilstrækkeligt medl. til vedtagelse på denne GF. Bestyrelsen indkalder til
ekstraordinær GF hvor forslag endeligt vedtages. Formentlig næste klubaften.
Godkendt enstemmigt.
Ad.7. Ingen indkomne forslag.
Ad.8. Lars Aarup valgt for 2 år.
Ad.9. Valg efter nye vedtægter. Nye bestyrelsesmedlemmer: Søren Jensen 2 år, Michael ”Kok” 1
år.
Ad.10. Bestyrelsessuppleant Morten Jespersen.
Ad.11. Revisor ønsker ikke genvalg. Jørgen Øverup valgt.
Ad.12. Revisorsuppleant Jan Friedl.
13.Evt.
Esbern Snares løb 10. Maj. 20 pladser forhåndstilmeldt.
Greve Main træning meldes ud sidst i feb. på Facebook. Morten(torsdage) og Kim Andersen
andre dage. Obs! Politiet er opmærksom på færdselsregler i området. Så husk lygter.
Afgående formand afsluttede med tak for god positiv debat og takkede for deltagelsen.

Referent: Søren Jensen.

Dirigent: Erling Mogensen

Bilag:

Bestyrelsen beretning, 2017
IMCC består af aktive, dedikerede motionscykelryttere, der nyder at cykle på racercykler, hvor
vi kan sige: ”alder ingen hindring!”. Fælles for hele klubben er, at dyrke motionscykling, finde
sammen med kammerater, der kører nogenlunde på samme niveau, overholder
færdselsreglerne, og deltage i klubbens sociale fællesskab i motionsløb og arrangementer.
Klubben har i dag 80 medlemmer. Dette er en nedgang, da medlemmer fra gruppen ”60+” har
valgt at forlade klubben, og bestyrelsen har strammet op omkring betaling af kontingent, så
det kun er betalende medlemmer, der er registreret.
Året der gik.
Efter generalforsamlingen, den 6.2.2017, startede sæsonen med:


Standerhejsning og grillarrangement efter en kort træningstur (den 26.3)



Derefter gik året nogenlunde som i 2016 – medlemmerne har deltaget i arrangementer
både i indland og udland. Det har været en fornøjelse og inspiration for medlemmerne,
at se hvordan cykelkammeraterne gav den gas ude på landevejene.

IMCC har i 2017 planlagt rigtig mange aktiviteter, hvor enkelte måtte aflyses på grund af
manglende tilslutning.
De gennemførte fællesarrangementer for året har været en succes, med deltagelse af mange af
klubbens medlemmer, og IMCC har ligeledes i år ydet tilskud til flere af aktiviteterne.
Gennemførte aktiviteter:














Mallorcaturen, henholdsvis 1 og/eller 2 uger (fra d 22.4) Som sædvanlig godt
arrangeret af Jørgen Kihm
Grejsdalsløbet den 14.5
Born Fondo den 20-21.5
Skjoldnæsholm den 21.5
Tøserunden den 27.5
Pinsefrokost den 4.6, det var første gang, der blev afholdt pinsefrokost efter træning.
Tina og Søren stillede lokale og god stemning til rådighed.
Hallandsåsen den 11.6 arrangeret af Lars.
Hedeboløbet den 25.6
La Marmotte den 2.7
Campingferie i Frankrig fra den 15-22.7
Tour de Vest, hvor der samtidig blev kørt om klubmesterskab den 3. 9
Bastrup Sø Rundt den 10.9
Sommersæsonen sluttede med standerstrygning den 24.9.



Klubbens fælles ”strabadstur” var igen i 2017 Copenhagen Ironman den 20.8, med
deltagelse af mange medlemmer, deres familier og venner i en fælles oplevelse fra tidlig
morgen til mørk midnat.

Aflyste aktiviteter:
 DGI Kaptajn kursus den 1.4
 Planlagt weekendtur den 25-27.8

Efteråret 2017
 Lars startede spinningshold 2 gange om ugen i spinningslokale hos Fitness Ishøj.




Klubfesten blev afholdt den 14.10, og som noget nyt blev den afholdt ”ude i byen”.
Arrangementet bestod i at bowle i 2 timer med efterfølgende middag for til sidst at
slutte af hjemme hos formanden til de små timer.
Julehygge den 4.12 med gløgg og æbleskiver, samt det årlige bankospil med mange
flotte præmier.
Gennem hele sæsonen har der været mountainbike træning hver lørdag på hold i
Hareskoven, og efter behov mountainbike-light fra klubhuset. Der har enkelte gange
været aftentræning i Greve Main i det tidlige forår.

Gennem hele sommersæsonen har der været klubaftner den første mandag i måneden, og der
har regelmæssigt været grill arrangement efter søndagstræningen den første søndag i
måneden.
Klubben har haft et godt samarbejde med Ishøj Motorcenter (vores nabo), hvis lokaler vi har
lånt til særlige arrangementer.
Klubben har stoppet samarbejdet med Cykelgården og IMCC´s medlemmer kan nu, hver især,
bestille klubtøj hos vores leverandør VergeSport. Det giver hurtigere levering og mindre
administration for bestyrelsen. Bestillingsprocedure findes på klubbens hjemmeside.

Der er blevet udsendt nyhedsbreve hver måned. Nyhedsbrevene følger årets gang og beskriver
som udgangspunkt kommende aktiviteter. Som følge heraf har nyhedsbrevene været meget
forskellige i omfang og indhold.
IMCC’s lukkede Facebook side er med succes brugt til hurtig information og hjemmesiden (er
forsøgt) anvendt til anden information.

Formanden har hver anden måned deltaget i møder i Ishøj Idrætsråd, som er det forum, hvor
foreningernes formænd får relevant information fra Ishøj Kommune, og hvor der udveksles
erfaringer klubberne imellem.
IMCC´s bestyrelse har holdt ordinære bestyrelsesmøder hver anden måned, derudover er der
ad hoc holdt møder om de forskellige arrangementer.
Sommersæsonen er blevet båret oppe af vores trofaste holdledere på hold B og C. Holdlederne
har koordineret og planlagt holdlederopgaverne. Hvis holdlederen mod forventning, ikke har
haft mulighed for at møde op til træningen, har der altid været andre ildsjæle, der tog sig af
opgaven.
Desværre har det ikke været muligt for bestyrelsen at finde en holdleder til D-holdet, her har
vi stadig en stor udfordring for den kommende sæson.

Bestyrelsen siger tak til:
 Holdlederne for jeres utrættelige arbejde med at strukturere og føre træningen ud i
livet.
 De medlemmer, som har gjort en særlig indsats ved fælles arrangementer.
 Ishøj Idrætsråd for godt samarbejde.
 Ishøj Motorcenter for samarbejde og lån af lokaler.
 Bestyrelsen for et frugtbart samarbejde.
 Medlemmerne for en god sæson.
 Tak til dem, der ikke er nævnt her.

